Obec Milejovice
datum: úterý 14. května 2019

č.j.: OM73/2019

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 10.6.2019 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:30

Přítomní zastupitelé:
Michal Fouček
Miroslav Fouček
Miroslav Havel
Michael Jung
Tomáš Ryba
Svatava Tichopádová

Omluvení zastupitelé:
Miroslava Jezlová

Schválený program: (6 – 0 – 0) 1)
1.
2.
3.
4.
5.

Ustanovení zapisovatele
Ustanovení ověřovatelů zápisu
Audit roku 2018
Výběr zájemce o část pozemku
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. Audit roku 2018 (4 – 0 – 2) 1)
Informace týkající se auditu roku 2018 přednesla účetní obce paní Monika Kubařová. V roce 2018
proběhla oprava chyb z předchozího roku 2017. Jedna chyba přetrvala, kterou účetní obce opravila
na místě a oprava bude součástí dílčího auditu za rok 2019. Zpráva o auditu byla zveřejněna a je
součástí závěrečného účtu obce.
Vyskytla se chyba, kterou zapříčinilo nedokončení inventury, kdy členové odmítli inventury
podepsat. Auditorka pochopila, že se nejedná o chybu typu C (nejzávažnější) a není způsobena
špatným účetnictvím, ale vznikla tak, že skupina lidí se rozhodla z nezjištěného důvodu nepodepsat
inventuru. Nejednalo se tedy o neprůkazné účetnictví, které by zapříčinilo okamžité přerušení
vyplácení veškerých peněz od státu. Obec by byla bez příjmů. Auditorka označila chybu jako neúplné
účetnictví.
Jelikož byla původní komise, která odmítla podepsat odvolána a nová komise provedla inventury
až v letošním roce, budou inventury zkontrolovány při dílčím auditu roku 2019. Inventura byla úplná
a totožná s inventurou, kterou prováděla původní komise. Nová inventurní komise inventuru provedla
a podepsala. Nebyla v inventuře žádná chyba ani nesoulad.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na stránkách obce 15 dní před schůzí zastupitelů obce.
Účetní obce přednesla návrh usnesení: „Zastupitelé schvalují závěrečný účet za rok 2018.“
______________ se ______, že původní inventurní komise udělala dobře, když nepodepsala
inventuru. Účetní odpověděla, že neudělala. Nic v inventuře nescházelo, vše bylo správně. ________
________ ________, že v inventuře něco chybělo. Účetní dodala, že chyběly pouze podpisy členů.
Michael Jung byl dotázán, proč nepodepsal inventury. Michale Jung sdělil, že nemusí nic vysvětlovat.
Miroslav Fouček se připojil, že nemusí vysvětlovat, proč nepodepsal.
Starostka obce pronesla, že původní komise inventuru provedla správně. Shodli se, že nikde nic
nechybí. Inventuru jen nepodepsali.
Účetní obce sdělila, že je zapotřebí schválit ještě účetní závěrku, která nemusí být zveřejněna.
Vychází ze závěrečného účtu obce.
Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro schválení
závěrečného účtu za rok 2018. Miroslav Fouček a Michael Jung se zdrželi hlasování.
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Starostka obce navrhla hlasovat o usnesení: „Schválení účetní závěrky za rok 2018.“
Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro schválení
účetní závěrky za rok 2018. Miroslav Fouček a Michael Jung se zdrželi hlasování.
Bod 3. byl schválen.

ad 4. Výběr zájemce o část pozemku (4 – 0 – 2) 1)
Starostka obce sdělila, že byl zveřejněn záměr o prodeji části pozemku přiléhající k pozemku pana
Františka Frnocha. Cena bude 30,- Kč za 1m2. Michal Fouček sdělil, že záměr byl zveřejněn nejméně
15 dní. Kopie zveřejněného záměru bude přílohou zápisu.
O pozemek projevil zájem nabídkou František Frnoch.
Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro odprodej části
pozemku. Miroslav Fouček a Michael Jung se zdrželi hlasování.
Bod 4. byl schválen.

ad 5. Diskuze
Michal Fouček sdělil, že se kdokoliv může podívat na průběh výběrového řízení a smlouvu na
Kanalizaci a ČOV na stránkách www.vhodne-uverejneni.cz.
Paní Edita Vacková se zeptala na sečení v obci. Jestli si pozemek před svým domem má sekat
sama. Starostka obce odpověděla, že se chtěla zeptat pana Miroslava Jezla, zda stihne posekat obec
do poutě, ale jelikož se nezúčastnil schůze, probere tuto věc s panem Miroslavem Jezlem následující
den. K dotazu se připojila i paní Eva Mikešová. Sdělila také, že by měla být posečena i cesta do
Stříteže. Starostka obce odpověděla, že problém se sečením cest byl dořešen a nyní se krajnice okolo
cesty posekají.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček
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Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Tomáš Ryba

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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