Obec Polná na Šumavě
Zastupitelstvo obce Polná na Šumavě
Zápis
Ze zasedání zastupitelstva obce Polná na Šumavě
konaného dne 24. června 2021, od 17:00 hodin v Polné na Šumavě 204, 382 29
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna na úřední desce Obecního
úřadu Polná na Šumavě v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní (od 16. června 2021 do
24. června 2021).
Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva viz Prezenční listina (příloha č. 1 zápisu), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Jména přítomných členů: Jaroslav Pavlíček, Vlastislav Smutek, Jan Švancar, Soňa Kotlárová,
Marcela Smutková
Jména nepřítomných členů: Dušan Hanzlík, Vladimír Chyška
Místostarosta obce v zastoupení starosty, který je v dočasně pracovní neschopnosti, zahájil
zasedání přivítáním všech přítomných. Zastupitelstvo bylo zahájeno v
17. 00 hodin.
*

I.

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polná na Šumavě určuje ověřovatele zápisu pana Jana Švancara a
pana Vlastislava Smutka a zapisovatelku Michaelu Hovorkovou.
Výsledek hlasování: Pro - 5

Proti – 0

Zdrželi se – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
*

*
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*

Schválení bodů programu

II.

Místostarosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva viz příloha č. 3 tohoto zápisu a v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce viz příloha č. 4 zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polná na Šumavě schvaluje následující program zasedání zastupitelstva
v tomto pořadí:
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
Schválení bodů programu
Projednání a schválení závěrečného účtu Obce Polná na Šumavě za rok 2020
Schválení účetní závěrky za rok 2020
Rozpočtové opatření
Různé
Diskuze

Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
*

III.

*

*

Projednání a schválení závěrečného účtu Obce Polná na Šumavě za rok 2020

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet za rok 2020 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce s výhradou. Přijímá opatření k nedostatku uvedeného ve zprávě
z přezkumu obce:

 Dodržení okamžiku uskutečnění účetního případu při účtování reálnou hodnotou.


Dodržení účtování položky 5175 na nákladový účet 513.

Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
⃰

⃰
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⃰

Schválení účetní závěrky za rok 2020

IV.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2020 viz příloha
tohoto zápisu.
Přílohy:
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha
Inventarizační zpráva za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
⃰

V.

⃰

⃰

Rozpočtové opatření

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Výdej 310 000,- těžba dřeva
a zároveň bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 provedené místostarostou obce.
Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

⃰

⃰
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⃰

Různé

VI.

Pan místostarosta dává na vědomí:
Pan Tůma – žádost na kácení stromů – obec povoluje
29. 8. se koná cyklistický závod, plánují se určitá omezení v provozu
Kuchyňská linka, sporák v bytě 319 – nový nájemce - obec proplatí vybavení

⃰

VII.

⃰

⃰

Diskuze
Paní Novotná podala Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., adresována

starostovy a účetní, stížnost na vyřízení – nebyla informována do 7 dnů od podání o
prodloužení lhůty, rozhodnutí podepsané účetní, nespokojenost s obsahovou formou …
Paní Novotná může podat odvolání proti rozhodnutí. – doporučeno, paní Novotná byla
informována do 15 dnů o prodloužení lhůty, dle zákona.
Dále si stěžuje na špatné hospodaření s majetkem, provedené práce jsou
nadhodnocené,…
Pan místostarosta: od 25. 5. nebyla oficiálně předána obec, není zápis o předání.
V příštím zastupitelstvu plánováno projednání hospodaření obce.

⃰

⃰

⃰

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva v 17 hodin 48 minut

Přílohy zápisu:
4

1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina přítomných občanů
3) Svolání zastupitelstva
4) Informace o konání zastupitelstva
5) Rozpočtové opatření č. 6, 7

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 6. 2021

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Místostarosta:

………………………….... dne ………………………..

............................................

dne ………………………..

.............................................

dne …………………………

...........................................

dne ………………………..
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