Usnesení č. 5 z VZZO Tmaň
konaného dne 11. 6. 2018 od 19°° hod.
I. Zastupitelstvo obce vyslechlo a bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z minulého VZZO přednesenou předsedou kontrolního výboru
panem Jiřím Eschnerem.
2) Zprávu finančního výboru přednesenou paní Mgr. Hanou Laňovou.
3) Zprávu z činnosti Rady obce přednesenou starostou obce Mgr. Pavlem Pavláskem ml.
4) Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů, která jsou
přílohou tohoto usnesení.
5) Přehled čerpání dotací v letech 2015–2018.
6) Průběh jednání s Českou poštou s. p. a naplňování Smlouvy o zajištění služeb pro
Českou poštu, s. p. číslo 2018/06941.
II. Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Tmaň za rok 2017 s výhradou uvedenou ve
Zprávě o přezkoumání hospodaření obce v roce 2017:
a. Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy – obec
nevykázala Územní plán na účtu 019.
bude napraveno do 31. 12. 2018
b. Obec chybově vykázala na účtu 041 nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek, projektové dokumentace ve výši 229.000,- Kč, jednalo se o
projektovou dokumentaci objektu Váhy a prostoru křižovatky mezi zámkem a
hrází rybníku a projektové dokumentace veřejného prostoru samotné křižovatky
a přiléhajících veřejných prostranství.
bude napraveno do 31. 12. 2018
c. Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy BII, krátkodobé
pohledávky – obec neúčtovala na účtu 373 – nebyl zaúčtován předpis na
poskytnuté dotace.
bude napraveno do 30. 6. 2018
d. Účetní záznam územního celku nebyl průkazný. V pokladní knize k 31. 12. 2017
byl zjištěn rozdíl ve výši 120,- Kč, u výdajového pokladního dokladu č. 900525
ze dne 11. 12. 2017 je vykázána částka 940,- Kč, součet 2 kusů paragonů
vykazuje částku 1.060,- Kč a dále byl zjištěn rozdíl ve výši 30,- Kč, u

příjmového pokladního dokladu č. 900533 ze dne 13. 12. 2017 je vykázána
částka 210,- Kč, součet 4 kusů paragonů vykazuje částku 240,- Kč.
bude průkazně účtováno po celý rok
2) Návrh závěrečného účtu obce Tmaň za rok 2017 s výhradou nedostatků uvedených ve
Zprávě o přezkoumání hospodaření obce v roce 2017.
3) Účetní závěrku obce Tmaň za rok 2017.
4) Záměr směny části pozemku p. č. 881 o velikosti 1290 m2 v k. ú. Tmaň ve vlastnictví
obce Tmaň, zapsaného na LV 10001, za část pozemku p. č. 728 o velikosti 1290 m2 v
k. ú. Tmaň, zapsaného na LV 307.
5) Záměr směny části pozemku vymezenou geometrickým plánem č. 557-105/2016 jako
p. č. 119/12 o rozloze 21 m2, oddělenou z pozemku p. č. 119/8 v k. ú. Tmaň, ve
vlastnictví obce Tmaň, zapsaného na LV 10001, za pozemek p. č. 675/7 o velikosti
65 m2 v k. ú. Lounín, zapsaný na LV 426.
6) Záměr směny části pozemku vymezenou geometrickým plánem č. 684-168/2017 jako
p. č. 694/2 o rozloze 275 m2 oddělenou z pozemku p. č. 694 v k. ú. Tmaň a zapsaného
na LV 128 za část pozemku vymezenou taktéž geometrickým plánem č. 684-168/2017,
a to jako p. č. 905/2 o rozloze 12 m2, oddělenou z pozemku p. č. 905 v k. ú. Tmaň,
zapsaného na LV 10001 ve vlastnictví obce Tmaň.
7) Návrh rozpočtového opatření č. 6.
8) Zrušení výběru dodavatele pro zakázku „Oprava balkonů v domě 178“.
9) V souladu s § 67 a 68 zákona 4. 128/2000 Sb., O obcích ve znění pozdějších předpisů
stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Tmaň pro volební období 2018–2022 na 15
členů.
10) Doplnění návrhu zadání územního plánu obce o prvky regulačního plánu.

III. 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) Poptat provedení sond u základu balkónů v domě 178.

Usnesení bylo projednáno a schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce Tmaň
v Kulturním domě ve Tmani dne 11. 6. 2018.

Jan Plátěnka

Antonín Kiml

Mgr. Pavel Pavlásek
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