Zápis z 6 mimořádné schůze zastupitelstva obce Hodětín ze dne 3.7.2020

Přítomni: Josef Čihař, Jitka Kalousková, Martin Hájíček, Zdeněk Drs, Miroslav Dopita,
Marie Lempachová ,Miloš Bohuslav
Omluveni: 0

Ověřovatelé zápisu: Marie Lempachová, Martin Hájíček
Zapisovatel: Jitka Kalousková
Program:
1. Úvod
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3. Přijetí opatření
4. Zpráva o plnění přijatých opatření
5. Závěrečný účet za rok 2019
6. Závěr
1. Schůzi zahájil starosta p. Josef Čihař v 18:00 hod, přivítal všechny přítomné a konstatoval
zastupitelstvo usnášení schopným.
2. Ověřovateli zápisu byli určeni Marie Lempachová, Martin Hájíček. Zapisovatelem byla
určena p. Jitka Kalousková
3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb
a nedostatků. Příloha:
Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
V souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, podáváme
následující informaci:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 3.7.2020, při projednávání závěrečného účtu obce
Hodětín za rok 2019, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodětín za rok 2019. V souladu s ustanovením §
13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. dále uvádíme lhůtu, ve které Vám, jako příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu, podáme písemnou zprávu o plnění přijatých opatření.
Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do 31.8.2020
ZO souhlasí.
Usnesení č.44/2020
Zpráva o přijetí opatření
Hlasování: pro 7 proti 0,zdržel se 0

4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou o plnění přijatých opatřeních. ZO souhlasí
s plněním přijatých opatření. Příloha:
Zpráva o plnění přijatých opatření
V souladu s ustanovením §13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zasíláme následující zprávu o
plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Hodětín za rok 2019 :
- popis jednotlivých nedostatků a způsob jakým byly napraveny
a)Nalezená chyba a nedostatek : Při kontrole soupisu k účtu 028 Drobný dlouhodobý majetek
bylo zjištěno,že je zde evidován majetek, který sem věcně nepatří, Inv.č.94, název : Dopravní
značení obce,PC 31.772,- (jedná se o součást komunikace).
Náprava:
Interním dokladem č.14 ze dne 1.6.2020 byl evidovaný majetek vyřazen zápisem 088/028 ve
výši 31.772,- z evidence dr.HM. Majetek byl pořízen 26.3.2008, účtováno na č.ú.410, mělo
být účtováno na údržbu komunikací č.ú.420, případ je bez dopadu na HV.
b)Nalezená chyba a nedostatek : Při kontrole soupisu k účtu 028 Drobný dlouhodobý majetek
bylo zjištěno,že je zde evidován majetek, který sem věcně nepatří, Inv.č.117, název : Soubor
3ks nových svítidel,TZH do limitu,prodl.VO, PC 22.619,-(jedná se o VO=stavbu,nutná
evidence na AU 021 04xx komunikace a veřejné osvětlení)
Náprava:
Interním dokladem č.14 ze dne 1.6.2020 byla u evidovaného majetku provedena náprava
zápisem 021 0400 plus MD/0280000 mínus MD ve výši 22.619,- z evidence dr.HM na
evidenci DHIM-stavby se souvztažným zápisem 5580300 mínus MD/0880300 mínus DAL
Majetek byl pořízen 10.3.2011, účtováno na č.ú.558,má sice vliv na HV r.2011 ale dle vnitřní
směrnice obce jde o částku nevýznamnou, tudíž nebylo účtováno na č.ú.408 0500.Dále byl u
jmenovaného majetku dopočten a proveden odpis za období 04/2011-04/2020 s členěním na
odpisy před oprávkováním,tj.zápis 406 0300/081 0400 a oprávky od 01/2012-05/2020 zápis
5510300/0810400. Ohledně nákladů min.období se jedná o nevýznamnou částku,dle
stanovené vnitřní směrnice a Vyhl.č.410/2009 Sb.,§26,odst.2,písm.d), tzn.neúčtováno na
č.ú.408 0500.
c) Nalezená chyba a nedostatek : Při kontrole soupisu k účtu 028 Drobný dlouhodobý majetek
bylo zjištěno,že je zde evidován majetek, který sem věcně nepatří, Inv.č.233, název : Medvěd,
PC 5.000,- (jedná se o kulturní předmět)
Náprava:
Interním dokladem č.14 ze dne 1.6.2020 byl evidovaný majetek vyřazen zápisem 032/028 se
souvzt.zápisem 558 0300 mínus MD/088 000 plus MD ve výši 5.000,- z evidence dr.HM.
Ohledně nákladů min.období se jedná o nevýznamnou částku, tzn.neúčtováno na č.ú.408
0500.
d) Nalezená chyba a nedostatek : Při kontrole soupisu k účtu 028 Drobný dlouhodobý majetek
bylo zjištěno,že je zde evidován majetek, který sem věcně nepatří, Inv.č.224, název
:Vycházkový hasičský stejnokroj, PC 6.037,- (mělo být účtováno jako dar nebo příspěvek )
Náprava:
Interním dokladem č.14 ze dne 1.6.2020 byl evidovaný majetek vyřazen zápisem 088/028 ,- z
evidence dr.HM.
Ohledně nákladů min.období (mělo být 572 místo 558) se jedná o nevýznamnou částku,
tzn.neúčtováno na č.ú.408 0500.

e)Nalezená chyba a nedostatek : Při kontrole a porovnání HK analytické s popisem dle
účtového rozvrhu s inv.soupisem k AU 021 0600 Ostatní stavby bylo zjištěno,že je zde
evidován majetek,který obsahově patří na jiný AÚ
Náprava:
Interním dokladem č.14 ze dne 1.6.2020 byl evidovaný majetek vyřazen zápisem 0210600
mínus MD/02104xx a 02105xx plus MD, tzn.odpovídající AÚ dle druhu .Adekvátně byly
provedeny opravy i u odpovídajících účtů oprávek 081 za období 09/2009-05/2020.
Usnesení č.45/2020
Plnění přijatých opatření
Hlasování: pro 7 proti 0,zdržel se 0.

5. Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet hospodaření obce za rok 2019 včetně všech
povinných příloh-sestavy účetní závěrky obce ke dni 31.12.2019 a zprávy o přezkoumání
hospodaření za rok 2019 (příloha zápisu).Projednání zastupitelstvo uzavírá dle zák. č.
250/2000 Sb.,§17,odst. 7 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením ,,bez výhrad“.
Usnesení č.46/2020
Závěrečný účet, přezkoumání hospodaření za rok 2019 bez výhrad.
Hlasování: pro 7,proti 0,zdržel se 0.
7. Závěr jednání provedl starosta obce v 19.30hod. Dalších připomínek nebo doplňků do
usnesení nebylo. Návrh na usnesení byl přijat všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Ověřovatelé zápisu:

Maríe Lempachová …………………….
Martin Hájíček ………

.
Zapisovatel:

Jitka Kalousková……………………………..

