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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 

č. 3/2017 

ze dne 29. 06. 2017 

 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Schválení závěrečného účtu Obce Chlumec za kalendářní rok 2016 

3. Schválení účetní závěrky Obce Chlumec za kalendářní rok 2016 

4. Přijetí opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu za 

kalendářní rok 2016 

5. Různé 

6. Diskuze 

 
Přítomni:  Ing. Petr Bürger,  Martin Klíma,  Ing. Eliška Talířová,  Ondřej Moro,  

Adam Mráz,  Jiří Šesták,  Mgr. Miroslava Mrázová 

 

Program: 
 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 

 
Ověřovateli byli zvoleni  Martin Klíma  a Miroslava Mrázová 

 

Usnesení č. 1/3/2017 

Hlasování:  7 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

2) Starosta obce předložil závěrečný účet za kalendářní rok 2016. 

 
- Návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn na úřední desce: 

 Vyvěšeno: 8.6.2017 

 Svěšeno: 29.6.2017 

- Návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn na úřední desce umožňující dálkový 

přístup: 

 Vyvěšeno: 8.6.2017 

 Svěšeno: neustále zveřejněno 

 

- Zveřejněné doklady:  Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 

Návrh závěrečného účtu 
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Závěrečný účet obce za kalendářní rok 2016 ZO projednalo a schválilo s vyjádřením 

„souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“. 

 

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

 

Usnesení č. 2/3/2017 

Hlasování:  7 hlasů pro 

                    0 hlasů proti 

 

3) Starosta obce předložil účetní závěrku za kalendářní rok 2016. 

 
Účetní závěrku obce za kalendářní rok 2016 ZO projednalo a schválilo s vyjádřením 

„souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“. 

 

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

 

Usnesení č. 2//3/2017 

Hlasování:  7 hlasů pro 

                    0 hlasů proti 

 

 

4) Přijetí opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při 

přezkumu za rok 2016 
 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29.6.2017, při projednávání závěrečného účtu 

obce za kalendářní rok 2016, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve 

Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. 

 

Na základě provedeného auditu a zjištěných závad byla provedena tato nápravná 

opatření: 

Územní celek nedodržel obecné postupy účtování o transferech. Nebylo účtováno 

prostřednictvím účtu 388 – dohadné účty aktivní. Vyřešeno konzultací s účetním, při 

příštím účtování o transferech již bude řešeno a postupováno v rámci obecných postupů. 

Inventurní soupisy účtů 194 a 407 k 31.12.2016 nejsou doloženy. Nelze tedy ověřit, zda 

účetní stav odpovídá stavu skutečnému. Vyřešeno konzultací s účetním. Zjištěná chyba 

bude napravena při inventurních pracích k 31.12.2017. 

 

Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do 14.7.2017. 

 

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 3/3/2017 

Hlasování:  7 hlasů pro 

                    0 hlasů proti 
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5) Různé 
 

UP – kontrola podkladů 

Zastupitelstvo obdrželo od projetanta nového územního plánu pana architekta Stanislava 

Kováře první výkresovou dokumentaci k náhledu. Po podrobném prozkoumání 

zastupitelstvo sepsalo připomínky, které zaslalo zpět panu architektovi k zapracování. 

Práce na vytvoření nového územního plánu budou dále postupovat podle legislativních 

předpisů (schválení zadání ÚP na příštím veřejném zasedání),  

 

Informativní bod  

Nehlasováno 

 

 

 

Jednání ukončeno: 20.25 

 

 

Zapsala: Ing. Eliška Talířová                   …………………….. 

 

 

 

            Ověřili:  Martin Klíma   …………………….. 

   

 

  Mgr. Miroslava Mrázová …………………….. 

     

 

 

 

 

           …………………………………                                       …………………………. 

             Ondřej Moro                           Ing. Petr Bürger 

                          místostarosta                       starosta 


