Zápis č. 3 ZO ze dne 17.04. 2019

Zápis č. 3
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 17. 4. 2019
Přítomno: 12 členů ZO
Pozdní příchod: 1 člen ZO (Mgr. Jaroslav Král)
Omluven: 2 členové ZO (ing. Radek Pomije, Ing. Petr Kornatovský)

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce
3. Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018
4. Rozdělení dotace pro sport z rozpočtu obce Zlatá Koruna na rok 2019
5. Diskuse a závěr

1. Zahájení – volba návrhové komise
Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.05 starosta obce, dále konstatoval, že je
přítomna nadpoloviční většina členů ZO, takže je jednání usnášení schopné. Dále
proběhlo schválení programu jednání.

- program byl schválen 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu: Jan Bouček Bc. a Mgr. Ladislav Sirový

– schváleno 10 hlasy, nikdo proti, 2 se zdrželi.
Návrhová komise:
předseda Ing. Jiří Matoušek, člen František Daněk a člen Petr Šipon DiS.

– návrhová komise byla schválena 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se
nezdržel.
Zapisovatelem: Bc. Andrea Gallistlová
V 18.13 přichází s omluvou zastupitel Mgr. Jaroslav Král
Dále starosta upozornil přítomné, že zápis z minulého jednání ZO byl řádně ověřen,
nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis je k nahlédnutí na dnešním jednání.
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze zasedání ZO ze dne 27.02. 2019

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 27. 02. 2019 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.3/2019-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od 27.
02. 2019 do 17. 4. 2019 a bere na vědomí provedenou rozpočtovou změnu č.2/2019

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

1

Zápis č. 3 ZO ze dne 17.04. 2019

3. Závěrečný účet obce a
hospodaření za rok 2018

zpráva

o

přezkoumání

Zastupitelstvo projednalo komplexní zprávu o celoročním hospodaření za rok 2018.

Usnesení ZO č.3/2019-2
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření za rok 2018 bez výhrad. Zároveň
schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2018 a účetní závěrku za rok
2018.Dále schvaluje nápravné opatření zjišťené chyby: Zastupitelstvo obce schvaluje, že
v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce se
stanovuje odměna jako souhrn odměn
- za výkon funkcí člena rady obce a člena kulturní a sociální komise (840,- Kč +
290,- Kč)
- za výkon funkcí předsedy kontrolního nebo finančního výboru a člena kulturní a
sociální komise (600,- Kč + 290,- Kč)
- za výkon funkcí člena kontrolního nebo finančního výboru a člena kulturní a
sociální komise (290,- + 290,- Kč)
Nedílnou součást účetní závěrky tvoří tyto výkazy – Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha, Příloha
k účetní závěrce – vše sestavené k 31. 12 2018. (viz. příloha č.1)

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4. Rozdělení dotace pro sport z rozpočtu obce Zlatá Koruna na
rok 2019
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na rozdělení dotace z rozpočtu obce Zlatá Koruna
na rok 2019, dle vyhlášeného dotačního programu a návrhy na schválení smluv o
poskytnutí dotace

Usnesení ZO č.03/2019-3
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o poskytnutí dotace pro Sportovní klub SK Zlatá
Koruna z.s. ve výší dotace 57.386,18,-Kč a Sbor dobrovolných hasičů Plešovice ve výší
dotace 42.613,50,-Kč, dle pravidel vyhlášeného dotačního programu a pověřuje starostu
obce k podpisu. – schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

5.Diskuse a závěr
Diskuse
Starosta – podal informaci k současným projektům obce
Tomáš Láník – problém s neukázněnými řídiči projíždějící po komunikace náves – chaty
Třísov v Plešovicích
Radek Moučka – informace o činnosti JSDHO Zlatá Koruna
Petr Šipon – informace o založení mysliveckého kroužku v obci
Eva Jakešová-pochvala podnikání své dcery v Rájově-Cihelna

Závěr
Jednání bylo ukončeno v 19.04 hod
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………………………
Radek Moučka
1.místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

..……………………..
Milan Štindl
starosta obce

………………………..
Jan Bouček Bc.
člen zastupitelstva obce
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………………………………..
Mgr. Ladislav Sirový
člen zastupitelstva obce

