OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Čj. 140305/021

Datum: 5. 3. 2014

Zápis z mimořádného 43. zasedání
Zastupitelstva Obce Kámen
ze dne 4. 3. 2014
Přítomno 5 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: Miloslav Daněk, Jan Tomášek
Místo: kancelář OÚ, 19 hodin
Zapisovatel: Josef Dvořák
Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Přibylová, Hana Markvartová
Zasedání zahájil a řídil starosta obce František Hofman. Konstatoval, že jednání je přítomno 5 členů
obecního zastupitelstva a ZO je usnášeníschopné (zákon č. 128/2000 o obcích). Starosta seznámil
přítomné s programem a požádal o případné doplnění. Program jednání byl schválen.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schválení programu jednání
Schválení závěrečného účtu za rok 2013
Schválení rozpočtu 2014
Seznámení se závěrečnou zprávou kontroly hospodaření
Různé
Diskuse
Závěr

Návrhová komise byla zvolena ve složení zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo Obce Kámen (dále jen ZO) projednalo jednotlivé body programu:
Ad 1. Zapisovatelem byl určen Josef Dvořák, ověřovateli zápisu Jaroslava Přibylová,
Hana Markvartová
Ad 2. Program mimořádného 43. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Místostarosta informoval ZO o tom, že závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední desce dne
13. 2. a sejmut 4. 3. 2014.
Usnesení: ZO po projednání schválilo závěrečný účet obce za rok 2013 a účetní závěrku 2013.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 5 zastupitelů.
Ad 4. Místostarosta informoval ZO o tom, že rozpočet obce na rok 2014 byl vyvěšen na úřední
desce dne 13. 2. a sejmut 4. 3. 2014.
Usnesení: ZO po projednání schválilo schodkový rozpočet obce na rok 2014.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 5 zastupitelů.

Ad 5. Starosta seznámil ZO se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce ze dne
11.2.2014. Zpráva byla vyvěšena na úřední desce 13.2. a sejmuta 28.2.2014. ZO vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením s výhradou. K odstranění zjištěných nedostatků přijalo tato opatření:
1. Všechny zápisy z jednání finančního výboru byly projednány na 43.zastupitelstvu obce dne
4.3.2014. ZO vzalo na vědomí zprávu předsedkyně finančního výboru Hany Markvartové
o činnosti za rok 2013.
2. Rozpočtové provizorium na rok 2013 bylo projednáno na 27.ZZO v prosinci 2012. ZO vzalo
na vědomí zprávu účetní Ireny Cihlářové o dodržení pravidel rozpočtového provizoria.
Protože hospodaření obce podle rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu vyplývá ze
zákona, nebylo o takovém hospodaření jednáno a nebyl o tom učiněn zápis. Starosta obce je
přesvědčen, že se tím zastupitelstvo nedopustilo žádné chyby (proč schvalovat něco, co je
povinné ze zákona?) a také nebyla žádným způsobem porušena rozpočtová kázeň.
3. ZO projednalo na 28.zasedání dne 10.1.2013 prodej pozemku p.č. 89 v k.ú. Kámen
u Pacova, avšak opomenulo o tom učinit zápis.
4. Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Kámen za rok 2013 nebyla schválena
zastupitelstvem nejpozději do 30.9.2013
Usnesení: ZO vzalo zprávu starosty na vědomí a uložilo starostovi obce a ověřovatelům zápisu
kontrolovat lépe zápisy ze zasedání ZO. Pokud jde o MŠ, ZO učinilo opatření k tomu, aby další
účetní závěrka za rok 2013 byla schválena nejpozději do 30.9.2014.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 5 zastupitelů.
Ad 6 – různé
 Finanční dar hasičům
Usnesení: ZO schválilo finanční dar SDH Kámen ve výši 10 000 Kč za fungování spolku
v roce 2013
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 5 zastupitelů


Zastupitelka Hana Markvartová informovala ZO o uzavření provozu MŠ o jarních
prázdninách z důvodu školení zaměstnanců a nízkého počtu přihlášených dětí od 10.3.
do 14.3.2014.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí uzavření MŠ od 10.3. do 14.3.2014.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 5 zastupitelů
Zapisovatel: Josef Dvořák
Ověřovatelé: Jaroslava Přibylová, Hana Markvartová
Starosta obce: Mgr. František Hofman

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

6. 3. 2014
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