Usnesení č. 3 VZZO Tmaň konaného dne 13. 6. 2016 od 19°° hod.

I.

Zastupitelstvo obce vyslechlo a vzalo na vědomí
1) kontrolu usnesení z minulého VZZO přednesenou předsedou kontrolního výboru p.
Jiřím Eschnerem
2) zprávu kontrolního výboru přednesenou předsedou kontrolního výboru p. Jiřím
Eschnerem
3) zprávu finančního výboru přednesenou předsedkyní výboru Mgr. Hanou Laňovou
4) zprávu z rady obce přednesenou starostou obce p. Mgr. Pavlem Pavláskem ml.
5) plánovanou změnu POPD lom VČS-západ a lom VČS-východ představenou
ředitelem společnosti VLČS Tmaň, Ing. Igorem Novákem

II.

Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) zprávu o výsledku kontroly – přezkoumání hospodaření obce Tmaň za rok 2015
s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě
Bude provedena náprava chyb:
o Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenávány v inventurních
soupisech, jedná se o účty 902, 905, 909, 943, 994 – bude napraveno do 31.
12. 2016
o Obec chybně účtovala na účtu 558 – v letošním roce jsou všechny nákupy
drobného dlouhodobého majetku účtovány přes účet 558.
o Obec chybně účtovala na účtech 603,605,606,682,684,688- bude provedena
náprava, nejpozději do 31. 12. 2016
o Obec prokazatelným způsobem neověřila zůstatek účtu 909 – bude provedena
oprava dle výkazu příspěvkové organizace k 30. 6. 2016.
2) závěrečný účet Obce Tmaň za rok 2015 s výhradou v podobě, v jaké byl vyvěšen na
úřední desce obce s „výhradou“

3) uzávěrku obce za rok 2015
4) zprávu o výsledku kontroly – přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Klonk za
rok 2015 bez výhrad
5) závěrečný účet DSO Klonk za rok 2015 bez výhrad v podobě, v jaké byl vyvěšen
6) uzávěrku DSO Klonk za rok 2015
7) rozpočtové změny č. 6
8) smlouvu o zřízení věcného břemene -služebnosti číslo EP-12-6001904/01 Tmaň –
přeložka kNN p. č. 105/24
9) obecně závaznou vyhlášku obce Tmaň č. 1/2016 p stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem

III.

Zastupitelstvo obce neschvaluje
1) smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6002663/01 Tmaň-kNNNa Boru pro č.k. 124/xx

IV.

Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) Sledovat termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně využít ve
prospěch obce
2) důsledně sledovat vývoj rozpočtu, jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na
případné negativní poznatky včas reagovat
3) zabývat se řešením zápachu kanálů (kanalizace na Louníně)
4) zabývat se zlepšením signálu veřejného rozhlasu na Louníně a v dalších částech
obce
5) zabývat se úpravou křižovatky a dopravní situací před ZŠ a MŠ Tmaň
6) zabývat se úpravou autobusové zastávky u rybníka ve Tmani
7) zabývat se úpravou rybníka na Louníně
8) vyvěsit na webové stránky obce usnesení z VZZO

Usnesení bylo projednáno a schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce Tmaň
dne 13.6 2016.

Jan Plátěnka

Antonín Kiml

Mgr. Pavel Pavlásek
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