Obec Seletice
Zastupitelstvo obce Seletice
Zápis č. 12
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice,
konaného dne 3. června 2015, od 17:00 hodin
Místo konání: obec Seletice – místnost obecního úřadu Seletice, č. p. 139
Přítomni: Mgr. Bc.Zdeněk Havlík
Václav Matucha
Ing. Jaroslav Sedláček
Monika Matuchová
Bc. Lucie Cee
Vladimír Hačecký – člen finančního výboru
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Žádost o souhlas s přístavbou domu
Usnesení 10/6/2015
Usnesení 11/6/2015
Závěrečný účet za rok 2014
Schválení rozpočtového opatření
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zahájení
Starosta, (dále jako „ předsedající“) přivítal členy Zastupitelstva (dále též jako
„zastupitelstvo“). Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je schopno se usnášet,
k platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

1. Žádost o souhlas s přístavbou
Paní Denisa Petrtýlová čp. 162, zažádala o souhlas s přístavbou skladu ke stávajícímu
rodinnému domu na vlastním pozemku. Zastupitelstvo souhlas dalo.

2. Usnesení 10/6/2015
Předsedající navrhuje schválit SMĚRNICI č. 1/2015 o provedení inventarizace.
Směrnici připravil místostarosta Václav Matucha. Schválil ji starosta Mgr. Bc. Zdeněk
Havlík.
Výsledek hlasování: Pro přijetí: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 10/6/2015 bylo schváleno bez doplnění.

3. Usnesení 11/6/2015
Předsedající navrhuje schválit VNITŘNÍ SMĚRNICI č 2/2015 pro evidenci veřejných
zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Výsledek hlasování: Pro přijetí: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/6/2015 bylo schváleno bez doplnění.

4. Usnesení 12/6/2015 - závěrečný účet za rok 2014
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Seletice za rok 2014 (zpráva auditora + účetní
uzávěrka). Vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2014 s výhradou.
Dále zastupitelstvo schvaluje převod hospodářského výsledku (z účtu 431 300) – převod zisku
z hlavní činnosti za rok 2014 (na účet 432 300) - výsledek hospodaření předcházejících
účetních období.
Výsledek hlasování: Pro přijetí: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/6/2015 bylo schváleno bez doplnění.
5. Schválení rozpočtového opatření č. 2
Zastupitelstvo schválilo prodej obecního automobilu za celkovou částku 183 000 Kč,Tato částka bude v rámci rozpočtového opatření doplněna v příjmové položce 6171.

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Zákon č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů § 16 odst. 4, neboť:
Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě změn ve finančních
vztazích k jinému rozpočtu nebo v případě, že hrozilo nebezpečí vzniku rozpočtového
schodku, neboť v přiloženém Výkazu pro plnění rozpočtu FIN 2-12M za období 6/2014 je ve
sloupci Výsledek od počátku roku na položce 4111 (Neinvestiční přijaté transfery
z všeobecné pokladní správy SR) vykázáno Kč 17.800,-, přičemž stav ve sloupci Schválený
rozpočet a Rozpočet po změnách jsou ke stejnému datu nulové. Ve výdajích není tato položka
také upravena (§ 6117). Dále není napraven § 3399.
Zastupitelstvo obce Seletice se zavazuje, že bude průběžně schvalovat rozpočtová opatření
během celého roku
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Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 3. 6. 2015
Zapisovatel: Bc. Lucie Cee
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek
Zapisovatel: …………………………dne ……………………..
Ověřovatelé: ……………………….. dne ………………………
……………………….. dne ……………………….
Starosta: ..……………………… dne ………………………
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