OBEC CHMELNÁ ,
IČO: 00473537,

tel:

257 65 ČECHTICE ,
733 332 617,

okr. BENEŠOV

e-mail: chmelna@zelivka.cz

Ve Chmelné 7. 9. 2020
Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2020, konané v budově
obecního úřadu Chmelná.

Přítomni: Martínek Tomáš starosta, Bc. Kamarýt Ladislav, Kučera Tomáš, Ing. Lhotka Tomáš,
Holejšovský Jiří
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Návrh rozpočtového výhledu na rok 2021 až 2025.
Nová směrnice o oběhu účetních dokladů.
Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce Chmelná ze dne 24. 8. 2020.
Rozpočtové opatření č. 3.
Den otevřených dveří nově zrekonstruovaného Obecního úřadu.
Záměr na pronájem obecních pozemků.
Diskuze.

Projednávání jednotlivých bodů programu, návrhů a připomínek jednání O.Z. probíhalo následovně:
1. O.Z. schválilo návrh rozpočtového výhledu na rok 2021 až 2025.
2. O.Z. schválilo novou směrnici č. 2/2020 o oběhu účetních dokladů s navýšením pokladního
limitu na 200 000 Kč.
3. O.Z. projednalo zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Chmelná ze dne 24. 8. 2020 a
přijalo tyto nápravná opatření:
a. Přijalo systémové opatření k vytvoření rozpočtovému výhledu a rozpočtu na daný rok
tak aby byl dodržen zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
b. Přijalo systémové opatření ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tak aby byli
zveřejnovány záměry na prodej a pronájem pozemků a nemovitých věcí doplněné o
náležitosti dle katastrálního zákona.
c. Přijalo systémové opatření tak aby byl dodržen ČÚS č. 701 v bodě 6.2 a 6.4 tak aby bylo
účtováno v okamžiku účetního případu.
d. O.Z. přijalo novou vnitřní směrnici č. 2/2020 o oběhu účetních dokladů.
e. Obec chybně účtovala o pořízení myčky v ceně 44 560,67 Kč. Doklad č. 1038 opraven
opravným dokladem č. 4000.
4. O.Z. schválilo rozpočtové opatření č. 3.
5. O.Z zve všechny občany v sobotu 19. 9. 2020 od 16:00 na den otevřených dveří nově
zrekonstruovaného Obecního úřadu.
6. O.Z. schválilo záměr na pronájem obecních pozemků p. č. 479/1, p. č. 153, p. č. 212/5, p. č.
252/4, p. č. 252/6, p. č. 252/2 a část pozemků p. č. 204 s p. č. 203. Termín předložení nabídek je
do 28. 9. 2020 19:00. Nejvyšší nabídka vyhrává. V případě shody rozhodne mezi vítězi vyšší
navýšení nabídky.
7. Diskuze proběhla k zajištění dne otevřených dveří v nově zrekonstruovaném Obecním úřadě.

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva obce Chmelná ze dne 7. 9. 2020:
1. O.Z. se usneslo na návrhu rozpočtového výhledu na rok 2021 až 2025.
Pro: 6
Proti: 0
2. O.Z. se usneslo na nové směrnici č. 2/2020 o oběhu účetních dokladů s navýšením pokladního
limitu na 200 000 Kč.
Pro: 6
Proti: 0
3. O.Z. se usneslo rozpočtovém opatření č. 3.
Pro: 6
Proti: 0
4. O.Z. se usneslo na zprávě z dílčího přezkoumání hospodaření obce Chmelná ze dne 24. 8. 2020 a
přijalo tyto nápravná opatření:
a. Přijalo systémové opatření k vytvoření rozpočtovému výhledu a rozpočtu na daný rok
tak aby byl dodržen zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
b. Přijalo systémové opatření ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tak aby byli
zveřejnovány záměry na prodej a pronájem pozemků a nemovitých věcí doplněné o
náležitosti dle katastrálního zákona.
c. Přijalo systémové opatření tak aby byl dodržen ČÚS č. 701 v bodě 6.2 a 6.4 tak aby bylo
účtováno v okamžiku účetního případu.
d. O.Z. přijalo novou vnitřní směrnici č. 2/2020 o oběhu účetních dokladů.
e. Obec chybně účtovala o pořízení myčky v ceně 44 560,67 Kč. Doklad č. 1038 opraven
opravným dokladem č. 4000.
Pro: 6
Proti: 0
5. O.Z. se usneslo na záměru na pronájem obecních pozemků p. č. 479/1, p. č. 153, p. č. 212/5, p. č.
252/4, p. č. 252/6, p. č. 252/2 a část pozemků p. č. 204 s p. č. 203. Termín předložení nabídek je
do 28. 9. 2020 19:00. Nejvyšší nabídka vyhrává. V případě shody rozhodne mezi vítězi vyšší
navýšení nabídky.
Pro: 6
Proti: 0

Zápis provedl: Bc. Ladislav Kamarýt

podpis starosty:

Ověřovatelé zápisu:……………………………………………………………………………..
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

