Usnesení z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov, konané dne 10.4..2012.

Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov :

Schvaluje : 1) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jahodov za rok 2011 a

zároveň Závěrečný účet obce za rok 2011, který byl uzavřen s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodaření obce s výsledkem hospodaření ve výši 1181030,- Kč a to s těmito výhradami k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
1)Méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst..3, písm.b) zákona 420/2004 Sb.)
a) Rozpočet byl přenesen do výkazu FIN2-12M, protože dotace 1 150 000 byla
poskytnuta obci v předchozím roce 2010, kdy bylo uvažováno o úvěru, který po
úvaze přijaté zastupitelstvem nebyl zapotřebí a bylo rozhodnuto použít finanční
prostředky z běžného účtu. Pro příště se budeme snažit rozpočet přesněji
formulovat.
b)Vyřazení prodaného pozemku č.pa.396/2 z účetnictví, nebylo provedeno dnem
podání návrhu na vklad, protože vklad prováděl po dohodě nabyvatel pozemku a
termín včas na obec neoznámil. Pozemek byl dle výpisu z LV 10001 k 31.12.2011
stále v majetku obce a vklad nebyl tedy k tomuto datu, dle nám známých
skutečností, katastrálním úřadem proveden.V tomto případě, dle našeho názoru,
nebyla chyba na straně obce.
c)Záměny v nákladových a výnosových účtech byly chybou účetní obce, což jí
bylo vytknuto, zároveň s doporučením předcházet těmto chybám pravidelnou
měsíční kontrolou
2)Závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst..3, písm.c4) zákona 420/2004 Sb.)
Evidování rozpočtových opatření dle časové posloupnosti nad rámec
schváleného rozpočtu bude pro příště sledováno výhradně finančním výborem
obce, tak jak vyplývá ze zákona 128/2000 Sb., o obcích § 119 odst. 2, aby napříště
k těmto chybám nedocházelo.
Před projednáním byly oba dokumenty po dobu stanovenou zákonem vhodným
způsobem zveřejněny na úřední desce, a to Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Jahodov za rok 2011 od 22.2.2012 do 13.3.2012 a Závěrečný
účet obce za rok 2011od.20.3.2012 do 10.4.2012.
2) Rozpočtové opatření - přesun fin.prostředků ve výši 6500.-Kč jako rezervu pro
případ mimořádné události v obci. Rozpočtové opatřením ,je přílohou tohoto usnesení.
3) Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Obce Jahodov pro
Mikroregion Rychnovsko na rok 2012 ve výši 950.-Kč.

4) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci
projektu "Územní plán Jahodov". Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové
investiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na realizaci
projektu s názvem „Územní plán Jahodov" , evidovaného pod číslem 12RRD03-0020.
Příjemci je poskytována investiční dotace ve výši 20 000 Kč na realizaci projektu.při
dodržení všech podmínek smlouvy.
5) Uvolnění částky max.5000.- Kč na dopracování studie na opravu resp. rekonstrukci
budovy OÚ.
6) Uvolnění částky 3.000.-Kč na kulturní akci „Pálení čarodějnic“.
Ukládá : Starostovi obce zajistit postavení stánku a vydání informačního letáku na akci "Pálení
čarodějnic".

Jahodov 10.4.2012.

Vlasta Dvorská , místostarostka

František Šeda, starosta

