VÝPIS
z 17. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 23.6.2016 ve Stožci
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Drahomíra Stanžovská
Miroslav Karabec
Antonín Hakl
Milan Kolmar
Jarmila Čadová
Ladislav Drábek
Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: p. Kolmar, p. Čadová
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

Bylo rozhodnuto, že zápis z jednání ZO bude zpracován JUDr. Tomášem Samkem:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

Nato byl místostarostou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce s tím, že
oproti návrhu uveřejněném na úřední desce, navrhuje doplnit bod 4) Závěrečný účet obce za
rok 2015. Navrhla proto schválení programu v následujícím znění:
1. Zahájení
a. určení ověřovatelů
b. schválení programu jednání
2. Plnění rozpočtu 5/2016
3. Rozpočtové opatření č. 2/2016
4. Závěrečný účet obce za rok 2015
5. Stavební akce
6. Pozemky
7. Různé
Nato bylo o návrhu programu jednání hlasováno.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

k bodu 4)

1) Zastupitelstvo obce Stožec schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015 v souladu
s návrhem, který je přílohou usnesení bez výhrad.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

2) Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje zprávu o

výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Krajským úřadem
Jihočeského kraje a dále dle ust. § 17 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.
v platném znění schvaluje závěrečný účet obce a celoroční hospodaření obce za
rok 2015 s výsledkem s výhradami. Při přezkoumání hospodaření územního
celku Obce Stožec za rok 2015 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 a dále chyby a nedostatky v závažnosti podle ust. § 10 odst. 3
písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to konkrétně spočívající v porušení rozpočtové
kázně nebo ve vzniku správního deliktu podle zákona upravujícího rozpočtová
pravidla územních rozpočtů (do doby schválení rozpočtů se rozpočtové
hospodaření neřídilo pravidly rozpočtového provizoria), dále v neúplnosti,
nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví (územní celek neprovedl
inventarizaci veškerého majetku a závazků – neprůkazné) a dále v neodstranění
nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky. Při přezkoumání
nebyla zjištěna rizika podle ust. § 10 odst. 4, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
v platném znění, vyjma rizika uložení pokuty za naplnění skutkové podstaty
správního deliktu podle ust. § 22a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění.
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 2014 Krajským úřadem
Jihočeského kraje:
- o pořízení drobného hmotného majetku bude účtováno na účet 558
- závěrečný účet obce bude obsahovat zákonem stanovené náležitosti
- bude provedena inventarizace účtů 378 a 549
- inventurní soupisy budou obsahovat takové doklady, které budou
jednoznačně prokazovat skutečné stavy majetku a závazků
- o vyúčtování záloh bude účtováno ke dni uskutečnění okamžiku
účetního případu
- opravy budou účtovány na účet 511
- v případě rozpočtového provizoria budou dodržována schválená
pravidla rozpočtového provizoria
Zpráva o plnění přijatých opatření bude Krajskému úřadu JK zaslána v souladu
s ust. § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění do 30.6.2017.

Nato proběhlo hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 5)

3) Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec uzavřela
smlouvu o dílo na zhotovení PD a zajištění inženýrské činnosti na realizaci
stavebních úprav domu čp. 2 ve Stožci, a to se společností DOMUS Prachatice,
s.r.o. za cenu díla ve výši 231.040,-Kč bez DPH.
Následně bylo hlasováno:
Pro:6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

4) Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec uzavřela se

společností E.ON Distribuce, a.s. Smlouvu o zřízení věcného břemene, na základě
které obec zřídí k tíži pozemku č. 1103/1 v k.ú. České Žleby a ve prospěch
provozovatele elektrické distribuční soustavy věcné břemeno odpovídající
služebnosti vedení inženýrské sítě, spočívající v právu oprávněného umístit na
zatíženém pozemku v rozsahu daném GP č. 339-356/2016 nové kabelové vedení
NN a provedení podvrtu, to vše za náhradu ve výši 1.000,-Kč bez DPH. Návrh
smlouvy je přílohou usnesení.

Následně bylo hlasováno:
Pro:6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

5) Zastupitelstvo obce Stožec pověřuje starostku obce výběrem dodavatele svislého

dopravního značení v obci Stožec a souhlasí s tím, aby s uchazečem, který podá
nejvýhodnější nabídku, uzavřela příslušnou smlouvu o dílo.

Následně bylo hlasováno:
Pro:6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

K bodu 6)

6) Zastupitelstvo obce Stožec rozhodlo, že mění a doplňuje své usnesení č. 2 přijaté
na jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2016 tak, že kupní cena parcely č. 231/15
v k.ú. České Žleby bude činit 800,-Kč/m2 bez DPH, když k ceně bude účtována
daň z přidané hodnoty v platné výši.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

7) Zastupitelstvo obce Stožec rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec uzavřela kupní

smlouvu s paní K. B., na základě které obec prodá paní B. nově vytvořenou
parcelu č. 28/6 o výměře 1538 m2 v k.ú. České Žleby, vzniklou dle GP č. 316114/2014 oddělením od stávající parcely č. 28/1 v k.ú. České Žleby, a to za kupní
cenu ve výši 800,-Kč/m2 bez DPH.

Nato proběhlo hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

K bodu 7)

8) Zastupitelstvo obce Stožec rozhodlo, že bere na vědomí záměr člena Svazku
Lipenských obcí obce Ktiš vystoupit ze Svazku Lipenských obcí k 1.1.2017.

Nato proběhlo hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

9) Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že schvaluje změnu stanov Svazu obcí

Národního parku Šumava ve znění, které je přílohou tohoto usnesení, a pověřuje
starostku obce k hlasování na sněmu v souladu se stanovami uvedenými v příloze
tohoto usnesení.

Nato proběhlo hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že schvaluje Ceník prací Obce
Stožec, kterým se stanoví cena služeb a prací poskytovaných obcí v rámci
hospodářské činnosti, a to v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení.

10)

Nato proběhlo hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

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

