VÝPIS
z 33. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 19.6.2018 ve Stožci
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 12.6.2018.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Drahomíra Stanžovská
Miroslav Karabec
Jarmila Čadová
Miroslav Bažata
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hod.
p. Hakl omluven
Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: p.Bažata p. Karabec
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

Bylo rozhodnuto, že zápis z jednání ZO bude zpracován JUDr. Tomášem Samkem:
Pro: 4 , Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

Nato byl starostkou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím znění (byl vypuštěn bod 4
uvedený na původně zveřejněné pozvánce):
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
a. určení ověřovatelů
b. schválení programu jednání
Plnění rozpočtu 3,4,5/2018
Rozpočtové opatření č. 3,4,5/2018
Stavební
 Oprava střechy č.p.54
Pozemky
Různé

Nato bylo o návrhu programu jednání hlasováno.
Pro:4 Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

k bodu 4)
a) Starostka seznámila přítomné s nabídkou společnosti HOPI na opravu střechy budovy čp. 54 s tím, že při využití jiných
materiálů by se dala cena snížit pod miliony Kč bez DPH. S ohledem na to, že jde o změnu technického řešení a někteří
zastupitelé projevili zájem na tom, aby s projektantem prodiskutovali nutnost některých zásadnějších změn konstrukce střechy,
které mají vliv na celkovou cenu, dohodli se zastupitelé, že na příští jednání ZO, které bude svoláno na červenec, bude pozván i
projektant Ing. Kraml, případně pan Sláma a věc s nimi bude vydiskutována. Zastupitelé byli vyzváni, aby do konce června
oslovili případné jiné zhotovitele, o kterých je jim známo, že by byli ochotni opravu zajistit, za účelem podání nezávazné nabídky
na realizaci opravy. Starostka je připravena v případě potřeby takovým zájemcům poskytnout projekt a zpřístupnit půdní prostory.

1)

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby obec zveřejnila smlouvu o dílo se společností ASFALT OK s.r.o., na
základě které se uvedená společnost zaváže pro obec zajistit opravy MK na území obce v souladu s nabídkou,
která je přílohou usnesení, a to za cenu ve výši 754.586,25 Kč vč. DPH s tím, že část oprav bude provedena
v letošním roce a část v roce následujícím.

Následně bylo hlasováno:
Pro:4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

k bodu 5)

2)

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby obec zveřejnila záměr prodeje parcely č. 1001/59 v k.ú. Stožec v rámci
Programu obce a souhlasí s pořízením GP na náklad žadatele.

Následně bylo hlasováno:
Pro:4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

3)

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby obec zveřejnila záměr prodeje parcely č. 1024/5 a části parcely č. 1023/3
v k.ú. Stožec a souhlasí s pořízením GP na náklad žadatele.

Následně bylo hlasováno:
Pro:4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

k bodu 6)

4)

Zastupitelstvo obce Stožec schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017 v souladu s návrhem, který je přílohou
usnesení a souhlasí s hospodařením obce za rok 2017.

Nato proběhlo hlasování:
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

5)

Zastupitelstvo Obce Stožce rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje zprávu o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017 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 2017
s výsledkem s výhradami. Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Stožec za rok 2017 byly zjištěny
chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §10 odst. 3, písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., konkrétně nedostatky
spočívající v neúplnosti vedení účetnictví a v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání a při
přezkoumání za předcházející roky, a dále 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 2017 Krajských úřadem Jihočeského kraje:
- bude schválena vnitřní směrnice č. 2 Obce Stožec k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
- inventurní soupisy obce budou uvedeny do souladu se zákonem tak, aby obsahovaly skutečnosti, které by
umožňovaly jednoznačné určení majetku a závazků.
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. 2018.

Nato proběhlo hlasování:
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

6)

Zastupitelstvo obce Stožec schvaluje vnitřní směrnici č. 2 Obce Stožec k aplikaci reálné hodnoty u majetku
určeného k prodeji dle návrhu, který je přílohou usnesení.

Nato proběhlo hlasování:
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

7)

Zastupitelstvo obce Stožec schvaluje Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Obce Stožec
v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení.

Nato proběhlo hlasování:
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

8)

Zastupitelstvo obce Stožec schvaluje poskytnutí daru ve výěi 10.000,-Kč SH ČMS – Okresnímu sdružení hasičů
Prachatice.

Nato proběhlo hlasování:
Pro: 4 Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

9)

Zastupitelstvo obce Stožec souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout budovu čp. 72 v Novém Údolí jako
skladových prostor s tím, že tato nebude využívána k ubytování ani podobné činnosti.

Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

10)

Zastupitelstvo obce Stožec souhlasí s tím, aby obec poskytla dar ve výši 35.000,-Kč SH ČMS – Sboru
dobrovolných hasičů Stožec.

Nato proběhlo hlasování:
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

Po tomto bodu na jednání přišli p. Drábek a p. Kolmar.
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:30. hod.

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

