Zasedání zastupitelstva obce
Číslo: 6 /2020
Datum: 24.06.2019
Zápis:
Přítomní: p. Vagenknechtová, Schrőderová, Pokorný, Engl, Ševčík, Müllerová
Omluvení: p. Korábová
Ověřovatelé: p. Schrőderová, Pokorný
Jednání bylo zahájeno v 18,00 hod.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola usnesení
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
Schválení účetní závěrky obce za rok 2019
Žádost o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ za rok 2019
Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Stehelčeves
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV12-6025529/1 ČEZ
7. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ordinace Dodatek č. 1
Doplnění programu:
8. Rozpočtové opatření č. 4/20
9. Návrh Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření
10. Žádost o připojení na veřejnou kanalizaci
11. Nákup traktůrku – sečení trávy
Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem
Pro: 6
Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Kontrola usnesení
Všechny body splněny
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu za rok 2019 a nemá k němu
připomínky. (Nápravné opatření bylo přijato tak, že všechny výhrady budou účetně
opraveny do 31.12.2020)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2019
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce, s výhradou
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Pro: 6

Proti:0

Zdržel se: 0

3. Schválení účetní závěrky obce za rok 2019
V rámci sestavení účetní závěrky k rozvahovému dni 31.12.2019b byly zaúčtovány
všechny známé účetní případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením obce
v roce 2019.
Zaúčtované účetní případy byly doloženy věcně správnými doklady s náležitostmi dle
§ 11
zákona o účetnictví a v souladu s vnitřními směrnicemi obce. Obec provedla inventarizaci
majetku a závazků k rozvahovému dni. Stavy účtů dle provedené inventarizace souhlasí se
stavem účtů v účetnictví. Obec zpracovala předepsané výkazy účetní závěrky rozvahovému dni
za rok 2019 a v termínu je zaslala prostřednictvím KÚ
do CSÚIS MF ČR. Zaslané výkazy
prošly nastavenými kontrolami v tomto systému a splňují výkazové a mezivýkazové vazby.
Na základě přezkoumání hospodaření obce, provedené Krajským úřadem Středočeského kraje,
bylo zjištěno, že obec ve Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2019 nezaúčtovala na účet 558 –
Náklady z drobného dlouhodobého majetku, nákup programu ve výši 7 743,00 Kč. Dále obec
neuvedla v Příloze k 31.12.2019 doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účet.
jedn." a "C.I.3. Transfery na pořízení dl. majetku", zvýšení transferu ve výši 323 746,10 Kč.
Dále územní celek nedodržel zásady účtování. Porovnáním skutečných příjmů vykázaných ve
výkazu FIN 2- 12 M sestavenému k 31.12.2019 a výnosů ve Výkazu Zisku a ztráty sestavenému
k 31.12.2019 bylo zjištěno, že v důsledku chybného účtování o výnosech nesouhlasí vazby
mezi těmito položkami a účty: pol. 1340, 1341, 1343 – účet 606, pol. 1334, 1335, 1381, 1382 účet 688. Dále územní celek nedodržel postupy účtování transferů. Tyto zjištěné chyby a
nedostatky budou v účetnictví napraveny do 31.12.2020. Při dílčím přezkoumání bylo zjištěno,
že, nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě
chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od
projednání závěrečného účtu. Závěrečný účet za rok 2018 byl schválen v zastupitelstvu obce
dne 9.6.2019, informace doručena přezkoumávajícímu orgánu dne 1.8.2019. Tento nedostatek
nelze napravit, proto zůstane jako nenapravený.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace, týkající se účetní závěrky za rok 2019 a
schvaluje účetní závěrku obce, sestavenou k 31.12.2019 s výhradou
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0
4. Schválení účetní závěrky školy 2019
Zastupitelé se seznámili s účetní závěrkou školy za rok 2019
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce schvalují účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Stehelčeves, sestavenou ke dni
31.12.2019
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0
5. Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Stehelčeves
Paní ředitelka ZŠ a MŠ Stehelčeves podala žádost o navýšení rozpočtu školy pro rok 2020 o
40.000,- Kč. Tato částka bude použita na úhradu vstupního školení programu Začít spolu pro
nově příchozí pedagogy.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s navýšením rozpočtu školy pro rok 2020 o 40.000,- na vstupní
školení programu Začít spolu pro nové pedagogy
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0
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6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV12-6025529/1 ČEZ
Zastupitelé obce nesouhlasí s bodem 6. ve čl. III Smlouvy o smlouvě budoucí. Jednorázová
náhrada 5.400 Kč je nedostačující
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce nesouhlasí se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s bodem 6 čl. III a navrhují jednorázovou náhradu ve výši 157.000 Kč. Cena je stanovena
takto: 1 m kabelového vedení NN 1200 Kč – 110 m, 1 ks trafostanice 25000 Kč
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0
7. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ordinace Dodatek č. 1
Zastupitelům obce byl předložen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru k podnikání.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru k podnikání
a souhlasí s výší nájmu 2.000,-Kč měsíčně od 1.9.2020
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0
8. Rozpočtové opatření č. 4/2020
Zastupitelům obce bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 4/2020
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 4/2020
Pro: 6
Proti: 0

Zdržel se: 0

9. Návrh Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření
Zastupitelům obce byla předložena Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření za rok
2020 od společnosti AUDIT TOPOL s.r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření pro rok
2020 se společností AUDIT TOPOL s.r.o.
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0
10. Žádost o připojení na veřejnou kanalizaci
Pro nedostatek informací k Žádosti – bod odložen na příští zasedání ZO
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce odkládají Žádost o připojení na veřejnou kanalizaci na příští zasedání ZO
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0
11. Nákup traktůrku – sečení trávy
Vzhledem k objemnosti zelených ploch v majetku obce, o které obec pečuje, je navrženo
starostkou obce nákup traktoru na sečení trávy. Cena do 80.000,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s nákupem traktoru na sečení trávy do hodnoty 80.000,- Kč
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0
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Informace starostky:
Dětská skupina – kapacita MŠ Stehelčeves je nedostatečná. Obec zvažuje rozšíření MŠ,
které je ale reálné až za 2-3 roky. Rychlejší alternativou je zřízení dětské skupiny. Starostka
obce jedná se starostkou obce Dřetovice o prostorách, vhodných pro dětskou skupinu.
Hosté:
Oprava hasičské stříkačky – stříkačka není technicky schopná provozu, je nutná oprava.
Akceptovatelná je oprava v ceně do 80.000,-Kč
Dřevo z poražené vrby bude odstraněno do poloviny srpna 2020
Parkování AR – p. Blazius navrhuje zrušení obytné zóny v AR a instalaci retardéru.
Obyvatelé AR a jejich návštěvy nemohou parkovat mimo vyznačené parkoviště.

Jednání bylo ukončeno v 19,15 hod.

24.6.2019

Ověřili: předseda sociální komise – Světlana Schrőderová
předseda komise pro životní prostředí – Michal Pokorný
místostarostka obce - Kateřina Müllerová
starostka obce - Petra Vagenknechtová
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves
ze dne 24.6.2020
1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem
2. Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2019
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce, s výhradou
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace, týkající se účetní závěrky za rok 2019 a
schvaluje účetní závěrku obce, sestavenou k 31.12.2019 s výhradou
4. Zastupitelé obce schvalují účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Stehelčeves, sestavenou ke dni
31.12.2019
5. Zastupitelé obce souhlasí s navýšením rozpočtu školy pro rok 2020 o 40.000,- na vstupní
školení programu Začít spolu pro nové pedagogy
6. Zastupitelé obce nesouhlasí se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s bodem 6 čl. III a navrhují jednorázovou náhradu ve výši 157.000 Kč. Cena je stanovena
takto: 1 m kabelového vedení NN 1200 Kč – 110 m, 1 ks trafostanice 25000 Kč
7. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru
k podnikání a souhlasí s výší nájmu 2.000,-Kč měsíčně od 1.9.2020
8. Zastupitelé obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 4/2020
9. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření pro
rok 2020 se společností AUDIT TOPOL s.r.o.
10. Zastupitelé obce odkládají Žádost o připojení na veřejnou kanalizaci na příští zasedání ZO
11. Zastupitelé obce souhlasí s nákupem traktoru na sečení trávy do hodnoty 80.000,- Kč

24.6.2020

Ověřili: předseda sociální komise – Světlana Schrőderová
předseda komise pro životní prostředí – Michal Pokorný
místostarostka obce - Kateřina Müllerová
starostka obce - Petra Vagenknechtová
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