Zápis č. 1/2018 ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov
dne 28. 3. 2018
Přítomní členové OZ:
Mleziva, Milan Přibyl

Jan Vyhlídka, Jaroslava Švejdová, Marcela Procházková, Karel

Omluveni:

Michal Junek, František Semrád

Program:
1. Seznámení se zprávou o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2017 a opatření k
nápravě chyb a nedostatků.
2. Projednání a schválení účetní uzávěrky a závěrečného účtu za rok 2017.
3. Přijetí opatření k nápravě chyb z přezkumu hospodaření.
4. Stanovení komise pro výběr dodavatele na opravu místní komunikace.
5. Přijatá rozpočtová opatření.
6. Různé – připomínky občanů.

Schůze byla zahájena v 19.45 hod. schválením programu ( pro - 5), zapisovatel – Marcela
Dvořáková, ověřovatelé zápisu Jaroslava Švejdová, Karel Mleziva.
1. Starosta zahájil schůzi a seznámil přítomné se závěry přezkumu hospodaření obce Katov za
rok 2017. Zápis byl společně se závěrečným účtem zveřejněn na webových stránkách obce.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky závažného charakteru.
Nedostatek byl zjištěn v nesprávném vyúčtování zálohy neinvestiční dotace – viz „Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017“.
2. Starosta seznámil přítomné s účetní uzávěrkou za rok 2017. Hospodaření v roce 2017
skončilo přebytkem 1.053.673,75 Kč. Příjmy činily 2.245.628,66 Kč, výdaje 1.191.954,91
Kč. Stav na účtech k 31. 12. 2017 – 2.588.906,04 Kč.
Dále starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem. Základní dokumenty: Výkaz plnění
rozpočtu FIN 2-12 2017, Rozvaha č.OÚPO 3-02 2017, Inventarizační soupis majetku k
31.12.2017 a Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2017 byly zveřejněny na úřední desce i
v el. podobě na webových stránkách obce a k nahlédnutí na obecním úřadě.
3. Dále starosta přednesl návrh opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při
přezkoumání hospodaření za rok 2017.
4. Místostarostka Marcela Procházková navrhla do komise hodnotící nabídky na opravu
místní komunikace tyto členy OZ: Jan Vyhlídka, Milan Přibyl, František Semrád.
5. Starosta seznámil s přijatým rozpočtovým opatřením č.1 – viz příloha – bez připomínek.
6. Dále místostarostka přednesla žádost Ireny Peltánové o příspěvek na realizaci vrtu za
účelem zásobování vodou. Žádost je doložena stavebním povolením a fakturou za vrtání
studny. Doporučuje příspěvek dle směrnice proplatit ve výši 15.000,- Kč.

Usnesení ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov dne 28.3.2018:

Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1. Účetní uzávěrku za rok 2017.
Pro : 5
2. Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce
Katov za rok 2017 – bez výhrad.
Pro : 5
3. Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za
rok 2017.
Pro : 5
4. Složení komise na výběr dodavatele na opravu místní komunikace : Jan Vyhlídkapředseda, František Semrád, Milan Přibyl - členové
Pro : 5
5. Příspěvek ve výši 15.000,- Kč Ireně Peltánové za provedený vrt na zásobování
pitnou vodou
Pro : 5
Schůze ukončena ve 21.10 hod.
Zapsala : Marcela Procházková
Zápis ověřili :
Jaroslava Švejdová …………………
Karel Mleziva ……………………..
Starosta :

