Usnesení č.3 z VZZO Tmaň konaného dne 15.6.2015 od 19°° hod.
v Kulturním domě ve Tmani.
I. Zastupitelstvo vyslechlo a vzalo na vědomí:
1)

kontrolu usnesení z VZZO konaného dne 16.3.2015 a z mimořádného VZZO konaného
dne 20.4.2015 přednesenou předsedou kontrolního a revizního výboru p. Jiřím
Eschnerem a doplněnou p. Karmazínem, ověřovatelem zápisu č. 2

2)

zprávu finančního výboru přednesenou předsedkyní výboru Mgr. Hanou Laňovou

3)

zprávu z Rady obce a komentář k hlavním bodům jednání přednesenou starostou Mgr.
Pavlem Pavláskem ml.

4)

zprávu o vývoji rozpočtu obce v roce 2015 přednesenou starostou obce Mgr. Pavlem
Pavláskem ml.

II. Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1)

hospodaření obce Tmaň a závěrečný účet Obce Tmaň za rok 2014 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 s výhradou nedostatků uvedených
ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření k nápravě chyb:
a) Obec nedodržela obsahové vymezení položek rozvahy „Dlouhodobý finanční
majetek“
Náprava: Přeúčtováno na účet 069
b) Obec chybně vykazuje dlouhodobé zálohy za budoucími vlastníky čp. 178 na účtu 469
Náprava: Přeúčtováno na účet 465
c) Obec neprovedla průkazným způsobem kontrolu ve své příspěvkové organizaci ZŠ a
MŠ Tmaň
Náprava: Kontrola byla provedena 23.3.2015 a následně další bude provedena průkazným
způsobem do 30.6.2015
d) Obec neúčtovala na podrozvahových účtech
Náprava: Jednalo se o drobný hmotný majetek, který obec v roce 2002 darovala ZŠ a MŠ
Tmaň na základě darovací smlouvy – doúčtováno na účet 909
e) Obec neúčtovala o opravných položkách na účtech 311 a 315
Náprava: Opravné položky byly doúčtovány na účty 556/192, 556/194
f) Hospodářský výsledek a uzávěrku ZŠ a MŠ za rok 2013 schválilo chybně
zastupitelstvo obce
Náprava: Za rok 2014 bude schváleno Radou obce Tmaň

2)

Uzávěrku obce za rok 2014

3)

Výsledek kontroly hospodaření DSO Klonk za rok 2014 „s výhradou“.

4)

Závěrečný účet DSO Klonk za rok 2014 s výhradou v podobě, v jaké byl vyvěšen na
úřední desce obce

5)

Uzávěrku DSO Klonk za rok 2014.

6)

Rozpočtové změny č. 4.

7)

Rozpočtové změny č. 5 - navýšení paragrafu ZŠ a MŠ Tmaň o 500.000,-Kč

8)

Změnu financování přístavby kabin na fotbalovém hřišti, výběrové řízení a realizace
bude pozastavena. Po vypsání dotačního programu bude podána žádost o dotaci

9)

Dohodu s pí. Věrou Kostrounovou o naplnění podmínek pro zrušení předkupního práva
obce k p.č. st. 433 v k.ú. Tmaň a dohodu s p. Jiřím Baslem o zrušení plánovací smlouvy
k pozemku p.č. 115/136 v k.ú.Tmaň

10) Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 121/6, 121/7 a p.č. 124/5, 124/12
v majetku obce se společností ČEZ Distribuce se sazbou 500,-Kč /m2 tak, jak to
v minulosti schválila rada obce
11) Poskytnutí půjčky z FRB obce pí. Ivaně Foltýnové ve výši 50 000,- Kč
12) Odměny zastupitelů obce zůstanou ve stejné výši
III. Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) sledovat nadále termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně využít ve
prospěch obce
2) sledovat vývoj rozpočtu obce jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na případné
negativní poznatky včas reagovat
3) projednat nákup nového osobního vozidla formou leasingu nebo úvěru dle výhodnosti
podmínek
4) na nejbližším zasedání projednat následující body diskuze:
• sprchy v tělocvičně
• cesta u pěticestí na Lounín
• svoz bioodpad
• oprava komunikace Na Boru před č.p. 187

Jan Plátěnka
I. místostarosta obce

Antonín Kiml
II. místostarosta obce

Mgr. Pavel Pavlásek
starosta obce
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