Zápis č.2/2017 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I
ze dne 1. března 2017 .
Hodina zahájení zasedání: 18:00 hod.

Místo konání zasedání: OÚ Nová Ves I

Počet přítomných členů: 9
Přítomni: Čech, Ing. Zapletal, Keltner, Ryšánek, Vrkota, Bodlák, Mgr. Bodláková, Srb,
MUDr. Szitás
Zapisovatelka: Mgr. Bodláková
Omluveni: Hájek DiS, Hladíková
Starosta konstatoval usnášeníschopnost.
Hosté:
Ověřovatelé zápisu: Vrkota, Keltner
Pořad jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kontrola zápisu č.1/2017
Veřejnoprávní smlouva o návratné finanční výpomoci – Škola Prosperity.
Zpráva inventarizační komise za rok 2016
Zpráva finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
Schválení účetní závěrky MŠ a použití výsledku hospodaření.
Plán inventur 2017
Inventarizační komise 2017
Rozpočtové opatření č. 2
Výroční zpráva podle §18 zákona č. 106/1999 Sb. za r. 2016
Výroční zpráva finančních kontrol za r. 2016
Došlá pošta

Pro schválení programu schůze hlasovalo : pro 9, proti 0 , zdrželo se 0 členů ZO
Přijatá usnesení:
č.7/2017 Zastupitelstvo obce Nová Ves I po projednání schvaluje uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci se Základní školou Prosperity, školskou
právnickou osobou, IČ: 05094518. Předmětem je poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
181.500,- Kč na projektování rozšíření budovy školy.
hlasovalo : pro 9 , proti 0 , zdržel se 0
č.8/2017 Zastupitelstvo obce Nová Ves I po projednání schvaluje inventarizační zápis k 31. 12.
2016
hlasovalo : pro 9 , proti 0 , zdržel se 0
č.9/2017 Zastupitelstvo obce Nová Ves I po projednání schvaluje účetní závěrku MŠ za rok 2016
bez výhrad. Výsledek hospodaření MŠ za r. 2016 ve výši 49 812,39 Kč bude převeden do
rezervního fondu.
hlasovalo : pro 9 , proti 0 , zdržel se 0
č.10/2017 Zastupitelstvo obce Nová Ves I po projednání schvaluje plán inventur na rok 2017.
hlasovalo : pro 9

, proti 0 , zdržel se 0
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č.11/2017 Zastupitelstvo obce Nová Ves I po projednání schvaluje inventarizační komisi pro rok
2017 ve složení:
předseda: Jaroslav Ryšánek, členové Jiří Voslář a Petr Kubišta
hlasovalo : pro 8 , proti 0 , zdržel se 1

č.12/2017 Zastupitelstvo obce Nová Ves I po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.2/2017.
hlasovalo : pro 9 , proti 0 , zdržel se 0

Pořad jednání:
1) Kontrola zápisu č.1/2017 - bez připomínek
2) Místostarosta Čech seznámil přítomné s návrhem znění Veřejnoprávní smlouvy. Zastupitelstvo obce Nová Ves I
po projednání schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci se Základní
školou Prosperity, školskou právnickou osobou, IČ: 05094518. Předmětem je poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 181.500,- Kč na projektování rozšíření budovy školy.
hlasovalo : pro 9 , proti 0 , zdrželo se 0
3) Místostarosta Jaroslav Ryšánek seznámil přítomné se zprávou inventarizační komise. Zastupitelstvo

projednalo a schválilo inventarizační zápis k 31. 12. 2016.
hlasovalo : pro 9 , proti 0 , zdrželo se 0

4) Pan Vrkota přednesl zprávu finančního výboru.
5) Pan Keltner přednesl zprávu kontrolního výboru.
6) Pan Vrkota seznámil přítomné s účetní závěrkou MŠ a žádostí ředitelky o použití výsledku
hospodaření – převod do rezervního fondu. ZO schválilo účetní závěrku MŠ za rok 2016 bez výhrad.
Výsledek hospodaření MŠ za r. 2016 ve výši 49 812,39 Kč bude převeden do rezervního fondu.
hlasovalo : pro 9 , proti 0 , zdržel se 0
7) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo plán inventur na rok 2017.
hlasovalo : pro 9 , proti 0 , zdržel se 0

8) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo složení inventarizační komise pro rok 2017. Složení
zůstává stejné, jako bylo v roce 2017.
hlasovalo : pro 8 , proti 0 , zdržel se 1

9) Pan Vrkota seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2017. Po projednání bylo toto opatření
schváleno.
hlasovalo : pro 9 , proti 0 , zdržel se 0

10) ZO bylo seznámeno s výroční zprávou podle §18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2016.
11) ZO bylo seznámeno s výroční zprávou finančních kontrol a komentářem k zprávě za r. 2016.
12) Došlá pošta
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Přílohy: 1. Seznam usnesení
2. Rozpočtová opatření č. 2
Hodina ukončení: 20:45 hod.

Zapsal dne: 1. března 2017
Ověřovatelé zápisu:
…………………………
Jiří Vrkota

.............………………….
Josef Keltner

………………………….

……………………….

Jaroslav Ryšánek
1. místostarosta

Ing. Miloslav Zapletal
starosta

3

