OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 15.6.2015
Jednání zastupitelstva zahájeno v 19:00 hod.
Na jednání přítomno 7 zastupitelů.
Program:
1. Starosta obce, dále předsedající, zahájil zasedání zastupitelstva návrhem na doplnění a
schválení programu následně:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání na dne 15.6.2015 dle pozvánky,
doplněný o bod č.6 –Informace o kontrole FÚ takto:
1. Schválení programu zasedání
2. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu
3. Informace LD Chraňbož
4. KPÚ Štěpánov
5. Dotace AOPK
6. Informace o kontrole FÚ
Před hlasováním byla dána zastupitelům možnost se k uvedeným bodům vyjádřit.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program zasedání zastupitelstva byl schválen.
2. Účetní p. Prosová seznámila zastupitele s ročním závěrečným účtem za rok 2014, který
byla zveřejněn na úřední desce ve dnech 27.5.2015-11.6.2015 a předložila účetní
uzávěrku obce za rok 2014 .
Zastupitelstvo obce projednalo zprávu z přezkoumání hospodaření obce za rok 2014,
která byla vyvěšena na úřední desce ve dnech 27.5.2015-11.6.2015
Před hlasováním byla dána zastupitelům možnost se k uvedeným bodům vyjádřit.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje roční závěrečný účet za rok 2014 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z přezkoumání hospodaření obce za
rok 2014 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2-15-6-15 bylo schváleno.
3. Předseda představenstva LD Chranbož p. Vrána ,zástupce obce v LD informoval
zastupitele o činnosti LD
Návrh usnesení:
Zastupitelé berou informace p. Vrány na vědomí.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3-15.6-15 bylo schváleno.
4.
P. Vrána, zástupce obce k projednávání pozemkových úprav KPÚ Štěpánov
informoval zastupitele s průběhem pozemkových úprav KPÚ Štěpánov.
Před hlasováním byla dána zastupitelům možnost se k uvedenému bodu vyjádřit.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace p. Vrány na vědomí.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4-15-6-15 bylo schváleno.
5.
Předsedající seznámil zastupitele se schválenými dotacemi z programu AOPK na
výsadbu a ozelenění cest. Dotace byly schváleny v plném rozsahu. V průběhu
schvalovacího procesu došlo ze strany AOPK u jedné žádosti ke změně skladby
stromů . Místo lipové aleje na cestě k Radinovu byl projekt změněn na ovocné stromy.
O této změně jsme byli informováni až po schválení dotace, kdy už nebylo možno
podniknout jakékoli opravné kroky. Jedinou možností je, již schválenou dotaci na
cestu k Radinovu nečerpat, což není v celém komplexu čerpání dotací vhodné.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje provedení výsadby a ozelenění cest tak , jak byly
schváleny orgánem AOPK.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5-15-6-15 bylo schváleno.
6.
Předsedající seznámil zastupitele o probíhající kontrole FÚ Havlíčkův Brod zaměřené
na čerpání dotací v období let 2009-2014 . FÚ byly předány veškeré požadované
materiály dokladující čerpání dotací. Konečný výsledek kontroly bude znám po
posouzení průběhu kontroly GŘC .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace o průběhu kontroly na vědomí.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6-15-6-15 bylo schváleno

Zapsal : Roman Čálek
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