VÝPIS
z 27. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 26.6.2017 ve Stožci
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Drahomíra Stanžovská
Miroslav Karabec
Milan Kolmar
Jarmila Čadová
Antonín Hakl
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hod.
Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: p. Hakl a p. Kolmar
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1 (p. Kolmar)
Návrh byl přijat

Bylo rozhodnuto, že zápis z jednání ZO bude zpracován JUDr. Tomášem Samkem:
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

Nato byl starostkou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím znění:
1.

2.
3.
4.
5.

Zahájení
a. určení ověřovatelů
b. schválení programu jednání
Plnění rozpočtu 5/2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Pozemky
Různé

Nato bylo o návrhu programu jednání hlasováno.
Pro: 5 Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

k bodu 2)

1)

Zastupitelstvo obce Stožec schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016 v souladu s návrhem, který je přílohou
usnesení.

Nato proběhlo hlasování:
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

2)

Zastupitelstvo Obce Stožce rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje zprávu o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje a dále dle ust. § 17 odst. 7 písm. b) zákona č.
250/2000 Sb. v platném znění a schvaluje závěrečný účet obce a celoroční hospodaření obce za rok 2016
s výsledkem s výhradami. Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Stožec za rok 2016 byly zjištěny
chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ust. § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004
Sb. v platném znění. Při přezkoumání nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnosti. Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo ve smyslu ust. § 13 odst. 1
písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. na základě výsledků přezkoumání hospodaření obce o přijetí následujících
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok
2016 Krajských úřadem Jihočeského kraje, uvedených v konkrétní podobě v příloze tohoto usnesení. Zpráva o
plnění přijatých opatření bude Krajskému úřadu JčK zaslána v souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.
v platném znění do 31. 12. 2017.

Nato proběhlo hlasování:
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 4)

1)

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby obec zveřejnila záměr pachtu části parcely č. 1261 v k.ú. Stožec a
pronájmu části parcely č. 1001/48 v k.ú. Stožec a souhlasí s tím, aby starostka po uplynutí zákonných lhůt
rozhodla o uzavření příslušných smluv za obvyklých podmínek.

Následně bylo hlasováno:
Pro:5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.

............................................................
starostka

