
Usnesení z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov, konané dne  10.2.2015. 

 

Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov : 

 

Bere na vědomí: 1) Podání žádosti o připojení dle ÚP Jahodov zastavitelných lokalit Z1, Z2, Z8 a Z9   

k distribuční soustavě ČEZU. 

 

Schvaluje: 1) Zprávy  finančního a kontrolního výboru za IV. čtvrtletí 2014. 

                   2) Zprávu inventurní komise o průběhu a závěrech z inventarizace majetku obce                           

k 31.12.2014. 

                   3) Zprávu o výsledku přezkoumání  hospodaření obce Jahodov za rok 2014“. Zpráva  je 

zveřejněna na úřední desce od 2.2.2015 do 10.3.2015. Citace ze závěru zprávy: 

D.Závěr 

I. Při přezkoumání hospodaření - Obec Jahodov - za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.) kromě chyb a nedostatků 

uvedených v textu této zprávy od písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání. 

II. Při přezkoumáním hospodaření - Obec Jahodov - za rok 2014 se neuvádí žádná rizika 

dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

Při přezkoumání hospodaření - Obec Jahodov - za rok 2014 

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                                       0,00 % 

podíl závazků na rozpočtu územního celku                                            1,64 % 

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku        0.00 % 

 

4) Vzhledem k výši nákladů ( cca 400 000,-Kč) odložení akce rozšíření veřejného osvětlení 

pro č.p.41,42,45 v Jahodově, v takovém rozsahu na další období. 

5) Projekt na rozšíření vodovodního řadu v lokalitách Z1,Z2,Z8 a Z9, který připravuje 

ing.Ladislav Nosek tak, aby mohlo být požádáno do 1.4.2015 o územní rozhodnutí a  

tato akce pak bude prováděna ve 2.etapách. 

 

                  6) Na „ Dětský karneval a Vítání jara“ uvolnit na organizaci a občerstvení obou těchto akcí, 

které budou uskutečněny 27.2.2015 a 14.3.2015,  celkem do 5 000.-Kč. 

 

 

         Ukládá: Starostovi obce podat  příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění     

přijatých opatření ve „Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jahodov“ 

uložených  a v zákonné  lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu 

zaslat. 

 

Jahodov   10.února 2015. 

 

                Václav Sameš                                              František Šeda, 

                místostarosta                                    starosta obce 


