OBEC STEHELČEVES
273 42 Stehelčeves, Hlavní 43
Zasedání zastupitelstva obce Stehelčeves
Číslo: 6/2022
Datum: 22.6.2022
Zápis:
Přítomní: p. Vagenknechtová, Schrőderová, Voch, Ševčík, Pokorný, Müllerová
Omluvení: p. Korábová
Ověřovatelé: p. Ševčík, Pokorný
Zapisovatel: p. Musilová
Hosté:
Jednání bylo zahájeno v 18,00 hod.
Program:
1. Kontrola usnesení.
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021
3. Schválení účetní závěrky obce za rok 2021
4. Záměr pronájmu p. p. č. 815 k. ú. Stehelčeves
5. Návrh Kupní smlouvy na p. p. č. 577/179
6. Žádost o výjimku z nejnižšího počtu žáků v ZŠ Stehelčeves
7. Žádost o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče EDA
8. Žádost o pronájem sálu v KD 1
9. Žádost o pronájem sálu v KD 2

Doplnění programu:
10. Návrh smlouvy o výpůjčce pozemků v majetku KSÚS

Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem
Pro: 6
Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Kontrola usnesení
Z minulého zasedání všechny body splněny, mimo písemné odpovědi na zamítnutí žádosti
příspěvku pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
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2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021
Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu za rok 2021 a nemá k němu
připomínky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2021
a bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stehelčeves za rok
2021
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Schválení účetní závěrky obce za rok 2021
V rámci sestavení účetní závěrky k rozvahovému dni 31.12.2021 byly zaúčtovány
všechny známé účetní případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením obce
v roce 2021.
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 2021 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.
Z výkazu zisku a ztrát obce Stehelčeves je zřejmé, že za účetní období roku 2021 dosáhly
náklady výše 14.718.149,90 Kč a výnosy 25.144.288,44 Kč. Výsledek hospodaření běžného
účetního období tedy činí + 10.426.138,54 Kč. Uvedený výsledek hospodaření bude k datu
schválení účetní závěrky obce převeden na účet „Výsledek hospodaření minulých účetních
období“. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření se týkají hlavní činnosti obce.
Hospodářskou činnost obec Stehelčeves neprovozuje.
Na základě přezkoumání hospodaření obce Stehelčeves za rok 2021, provedené auditorskou
společností AUDIT TOPOL s.r.o., nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace, týkající se účetní závěrky za rok 2021 a
schvaluje účetní závěrku obce, sestavenou k 31.12.2021
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Záměr pronájmu p. p. č. 815 k. ú. Stehelčeves
Zastupitelé obce projednali možnost pronájmu části pozemku p. p. č. 815, jedná se o část,
která je dlouhodobě oplocena a užívána majitelem nemovitosti na p. p. č. 219/1
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s vyvěšením Záměru pronájmu oplocené části p. p. č. 815 k. ú.
Stehelčeves na dobu určitou v trvání 1 rok s možností prolongace v ceně 10,-Kč za 1m2/rok
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
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5. Návrh Kupní smlouvy na p. p. č. 577/179
Zastupitelům obce byl předložen návrh Kupní smlouvy na p. p. č. 577/179
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s návrhem Kupní smlouvy na p. p. č. 577/179 a pověřují starostku
obce podpisem smlouvy
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Žádost o výjimku z nejnižšího počtu žáků v ZŠ Stehelčeves
Zastupitelům obce byla předložena Žádost o výjimku z nejnižšího počtu žáků v ZŠ
Stehelčeves pro školní rok 2022-2023
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce povolují výjimku z nejnižšího počtu žáků ZŠ pro školní rok 2022/2023
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
7. Žádost o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče EDA
Zastupitelům obce byla předložena Žádost o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané
péče EDA, která se stará o 2 rodiny v naší obci
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí poskytnutím příspěvku pro terénní službu rané péče EDA v celkové
výši 30.000,- (15.000,- na rodinu)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
8. Žádost o pronájem sálu v KD 1
Zastupitelům obce byla předložena Žádost o pronájem sálu v KD dne 20.8.2022 za účelem
oslavy narozenin
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s pronájmem sálu v KD dne 20.8.2022 za účelem oslavy narozenin
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
9. Žádost o pronájem sálu v KD 2
Zastupitelům obce byla předložena Žádost o pronájem sálu v KD každý pátek ve školním roce
2022/2023 od 16:00 do 18:00
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s podpisem smlouvy o pronájmu sálu v KD každý pátek ve školním
roce 2022/2023 od 16:00 do 18:00. Smlouva bude ze strany obce podepsána ve chvíli, kdy
bude zrušena na živnostenském úřadu provozovna na adrese Hlavní 45, Stehelčeves
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Obec Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves
Tel./Fax. 601 333 454, IČO 00234915, ČSOB a.s. 280463850/0300
Email: ou@obecstehelceves.cz, URL: http://www.obecstehelceves.cz

OBEC STEHELČEVES
273 42 Stehelčeves, Hlavní 43
10. Návrh smlouvy o výpůjčce pozemků v majetku KSÚS
Zastupitelům obce byl předložen Návrh smlouvy o výpůjčce pozemků v majetku KSÚS.
Jedná se o pozemky související s výstavbou chodníků V. Hermacha
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Návrhem smlouvy o výpůjčce pozemků v majetku
KSÚS pro výstavbu chodníků V. Hermacha
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Jednání bylo ukončeno v 18,55 hod.

22.6.2022

Ověřili: předseda finančního výboru – Karel Ševčík

předseda pro životní prostředí – Michal Pokorný

místostarostka obce - Kateřina Müllerová

starostka obce - Petra Vagenknechtová

Obec Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves
Tel./Fax. 601 333 454, IČO 00234915, ČSOB a.s. 280463850/0300
Email: ou@obecstehelceves.cz, URL: http://www.obecstehelceves.cz

OBEC STEHELČEVES
273 42 Stehelčeves, Hlavní 43
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves
ze dne 22.6.2022
1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem
2. Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2021
a bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stehelčeves za rok
2021
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace, týkající se účetní závěrky za rok 2021 a
schvaluje účetní závěrku obce, sestavenou k 31.12.2021
4. Zastupitelé obce souhlasí s vyvěšením Záměru pronájmu oplocené části p. p. č. 815 k. ú.
Stehelčeves na dobu určitou v trvání 1 rok s možností prolongace v ceně 10,-Kč za
1m2/rok
5. Zastupitelé obce souhlasí s návrhem Kupní smlouvy na p. p. č. 577/179 a pověřují
starostku obce podpisem smlouvy
6. Zastupitelé obce povolují výjimku z nejnižšího počtu žáků ZŠ pro školní rok 2022/2023
7. Zastupitelé obce souhlasí poskytnutím příspěvku pro terénní službu rané péče EDA v
celkové výši 30.000,- (15.000,- na rodinu)
8. Zastupitelé obce souhlasí s pronájmem sálu v KD dne 20.8.2022 za účelem oslavy
narozenin
9. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem smlouvy o pronájmu sálu v KD každý pátek ve
školním roce 2022/2023 od 16:00 do 18:00. Smlouva bude ze strany obce podepsána ve
chvíli, kdy bude zrušena na živnostenském úřadu provozovna na adrese Hlavní 45,
Stehelčeves
10. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Návrhem smlouvy o výpůjčce pozemků v majetku
KSÚS pro výstavbu chodníků V. Hermacha
22.6.2022

Ověřili: předseda finančního výboru – Karel Ševčík

předseda pro životní prostředí – Michal Pokorný

místostarostka obce - Kateřina Müllerová

starostka obce - Petra Vagenknechtová
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