Obec Milejovice
datum: úterý 26. února 2019

č.j.: OM34/2019

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Dne 25.2.2019 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:15

Přítomní zastupitelé:
Michal Fouček
Miroslav Havel
Stanislav Jelínek
Tomáš Ryba
Svatava Tichopádová

Omluvení zastupitelé:
Miroslav Fouček
Miroslava Jezlová

Schválený program: (5 – 0 – 0) 1)
1.
2.
3.
4.

Ustanovení zapisovatele
Ustanovení ověřovatelů zápisu
Projednání výsledků inventury za rok 2018
Diskuze

Program byl schválen

Jednotlivé body schváleného programu (usnesení):
ad 1. Ustanovení zapisovatele
Starostka obce ustanovila zapisovatelem zasedání Michala Foučka.
Bod 1. berou zastupitelé na vědomí.

ad 2. Ustanovení ověřovatelů zápisu
Starostka obce ustanovila ověřovateli zápisu Miroslava Havla a Tomáše Rybu.
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Bod 2. berou zastupitelé na vědomí.

ad 3. Projednání výsledků inventury za rok 2018 (5 – 0 – 0)
Starostka obce sdělila, že zvolená inventurní komise – členové Miroslav Fouček (předseda
komise), Miroslav Jezl a Micheal Jung – odmítla podepsat zápis o inventuře majetku obce
k 31. prosinci 2018, který prováděla.
Starostka vysvětlila, že komise byla v polovině prosince proškolená účetní obce paní Monikou
Kubařovou o způsobu provedení inventury, členové komise následně prováděli inventuru.
Do 19. ledna 2019 měla být inventura odevzdaná pro uzavření účetnictví roku 2018. Do poloviny
února 2019 měl být podepsaný zápis o inventuře za rok 2018. Ve středu 13. února 2019 se k podpisu
zápisu sešli v knihovně členové inventurní komise se starostkou a účetní obce paní Monikou
Kubařovou a sdělili starostce a účetní obce, že zápis o provedené inventuře nepodepíšou. Členové
komise byli požádáni o písemné vyjádření důvodu nepodepsání. Podle dohody měli vyjádření přinést
ve středu 20. února 2019 v úředních hodinách. Avšak do konání schůze nebylo vyjádření doručeno.
V důsledku nepodepsání byl úřad obce nucený zrušit konání auditu naplánovaného
na 27. února 2019 a zažádat o nový termín.
Právní oddělení Jihočeského kraje starostce obce poradilo okamžitě odvolat zvolenou inventurní
komisi a ustanovit nové členy k provedení inventury k 31. prosinci 2018 (stav majetku).
Starostka obce navrhla odvolat členy Miroslava Foučka, Miroslava Jezla a Michaela Junga
z inventurní komise.
Všichni zastupitelé hlasovali pro odvolání členů.
Starostka obce navrhla jmenovat Miroslava Havla, Tomáše Rybu a pana Radka Vlka jako členy
inventurní komise.
Všichni zastupitelé hlasovali pro navržené členy komise.
Bod 3. byl schválen:
Odvolání členů komise Miroslava Foučka, Miroslava Jezla a Michaela Junga. Jmenování nových
členů inventurní komise Miroslava Havla, Tomáše Ryby a pana Radka Vlka, kteří vykonají inventuru
k 31. prosinci 2018 (stav majetku).

ad 4. Diskuze
Starostka obce obdržela ze tří zdrojů informace, že bývalý starosta obce Milan Vacek získal
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140 000,- Kč za minulý rok za sečení trávy. Toto tvrzení starostka kontrovala. Bývalý starosta obce
neměl za sečení žádnou odměnu. Lidé, kteří šíří nepravdivé informace, by se panu Milanu Vackovi
měli omluvit.

Zapsal:
podepsal
Michal Digitálně
Michal Fouček
2019.03.07
Fouček Datum:
12:29:22 +01'00'
___________________

Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Tomáš Ryba

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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