
Usnesení z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov, konané dne  7.10.2014. 

 

Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov : 

 

Bere na vědomí: 

                               1) Starostou předložený návrh smlouvy o pronájmu a provozním řádu společenských 

místností v budově OÚ Jahodov č.1. 

2)  Starostou předloženou úpravu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o zabezpečení 

veřejného pořádku omezením hluku  o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích a 

doporučilo starostovi předložit upravenou verzi a konzultovat ji s JUDr. Šťastným z 
oddělení dozoru Ministerstva vnitra v Rychnově nad Kněžnou. 

 

 

Schvaluje :  

                   1) Závěry  a přijatá opatření z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jahodov za rok 2014. 

Zjištění z dílčího přezkoumání 

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Jahodov byly zjištěny následující méně závažné chyby a 

nedostatky: 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně 

peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků 

      Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů § 77 odst, 2 . 

A) Zastupitelstvo obce nestanovilo den, od kterého se neuvolněnému členovi zastupitelstva 

poskytuje odměna, nebo jej stanovilo chybně (zpětně). Zastupitelstvo obce stanovilo neuvolněným 

členům zastupitelstva odměnu zpětně od 01.01.2014, i když schváleny v ZO byly až 14.01.2014.  

Účetní obce provedla opravu ve výpočtu odměn za měsíc září 2014. Opravný doklad je přiložen. 

 Dále byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky: 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně 

peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků 

Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů § 11 odst. 3 .  

B) Návrh rozpočtu územního samosprávného celku zveřejněný na úřední desce, neobsahoval údaje o 

příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové 

skladby. 

Bylo přijato systémové opatření pro nápravu, tak aby již návrh rozpočtu obce na rok 2015 obsahoval 

všechny údaje, jak je stanoví zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů 

rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků 

C)   Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky kdy byly zjištěny následující 

méně závažné chyby a nedostatky, které byl napraveny následujícím způsobem : 

Předloženo usnesení ze dne 11.03.2014, dle kterého došlo k revokaci původního     usneseni a 

zároveň byl závěrečný účet schválen dle platných právních předpisů.  

Přijato systémové opatření k účtování dle platných právních předpisů. Byl předložen opravný doklad 

č. 106 ze dne 15.03.2014, kterým byla uvedená chyba odstraněna.  

 

2) ) Dohodu s firmou AQUASERVIS a.s. ohledně zápočtu vzájemných pohledávek a závazků,  dle 

zákona č.89/2012 Sb. obč.zákoník. Jedná se o odkoupení vodoměrů. Úhrada bude provedena ze 

zdrojového účtu nájemného ve výši 9 893.-Kč vč. DPH. 

 

Jahodov   7. října 2014. 

 

                                  Vlasta Dvorská,                    František Šeda, 

                                   místostarostka                     starosta obce 


