Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 7. října 2014
Přítomni:

Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Lupač J., Mach P., Setnička P.
Štika Z.
Dvořák Pavel

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu: Lupač Jiří
Kocourek Pavel
Schůzi zahájil a řídil starosta obce Veliš pan Petr Mach, který v úvodu seznámil přítomné s programem
schůze.
Program schůze:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Informace o průběhu akcí
Schválení rozpočtového opatření
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Informace o průběhu akcí
- byla zahájena rekonstrukce komunikace do Ondřejovce
- dokončuje se oprava nátěru fasády kostela ve Veliši novou barvou, která by měla odolat
povětrnostním vlivům a horší kvalitě omítky
- kaplička v Sedlečku je před dokončením rekonstrukce
- probíhá výměna nástupní lávky u autobusové čekárny ve Veliši – bude dořešeno, jaký bude
povrch lávky a odvodnění komunikace před lávkou
ad 3)

Schválení rozpočtového opatření

Starosta obce Veliš navrhuje schválení rozpočtového opatření a to dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 4“.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2014 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 4“.
ad 3) Různé
Starosta obce informoval přítomné o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Veliš.
Dne 3. 10. 2014 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Veliš pracovníky Krajského
úřadu Středočeského kraje.
Závěr dílčího přezkoumání zní:
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Veliš byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
Rozpočet obce na rok 2014 byl chybně schválen jako vyrovnaný, ve skutečnosti byl rozpočet
schodkový (příjmy 4.263.800,- Kč, výdaje 7.765.800,- Kč, schodek je kryt zapojením přebytku
hospodaření z roku 2013 ve výši 3.502.000,- Kč).
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Dle výkazu Rozvaha k 31.8.2014 nebyl přeúčtován výsledek hospodaření za rok 2013 z úču 431 na účet
432 (mělo být účtováno k datu schválení účetní závěrky).
Na základě výše uvedených zjištění bylo navrženo přijmout opatření k nápravě výše uvedených chyb a
nedostatků.
Finanční částka ve výši 2 397 990,88 Kč byla převedena z účtu 431 na účet 432.
Navrhuje se provést revokaci usnesení zastupitelstva obce Veliš ze dne 7. 3. 2014 takto:
Zastupitelstvo obce Veliš revokuje usnesení zastupitelstva obce Veliš ze dne 7. 3. 2014 a schvaluje
rozpočet obce Veliš na rok 2014 jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 3 502 000,- Kč bude kryt
přebytkem hospodaření obce Veliš z r. 2013.
Doplnění: Závazné ukazatele rozpočtu jsou paragrafy.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš revokuje usnesení zastupitelstva obce Veliš ze dne 7. 3. 2014 a schvaluje
rozpočet obce Veliš na rok 2014 jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 3 502 000,- Kč bude kryt
přebytkem hospodaření obce Veliš z r. 2013.
Starosta obce informoval přítomné, že dne 25. 10. 2014 se bude lovit rybník „Patrňák“ v Nesperách a
v mysliveckém zařízení bude připraveno pro občany občerstvení.

ad 4)

Diskuse

Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek.
ad 5) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1.
2.
3.
4.

bere na vědomí informaci o průběhu akcí
schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2014 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 4“
bere na vědomí informaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce Veliš
revokuje usnesení zastupitelstva obce Veliš ze dne 7. 3. 2014 a schvaluje rozpočet obce
Veliš na rok 2014 jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 3 502 000,- Kč bude kryt
přebytkem hospodaření obce Veliš z r. 2013.

Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva obce Veliš ve znění, jak bylo navrženo.

2

Ve Veliši dne 7. 10. 2014

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil:

Lupač Jiří

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

...................................................
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