
ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohunice konaného dne 1.6.2020 v budově 
Obecního úřadu 

 
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod. a skončeno v 20:00 hod. Z celkového počtu 5 zastupitelů  

bylo přítomno 5 osob. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.  

Přítomní zastupitelé: Stanislav Frček  

           Renata Smetanová  

           Vojtěch Homolka  

           Veronika Kotálová  

           Ing. Libuše Horová 

 

Program: 

Schválení zapisovatele a ověřovatelů 

• Schválení účetní závěrky za rok 2019 

• Schválení závěrečného účtu za rok 2019 

• Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2019 

• Zařazení území obce do území působnosti Místní akční skupiny Šumavsko 

• Diskuze 

• Závěr 

 

1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení (doplnění) 

programu jednání 

Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu. 

Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určena Ve ronika Kotálová. 

Ověřovateli zápisu byli navrženi  Renata Smetanová a Vojtěch Homolka.  

Hlasování: 

Pro: 5   proti: 0   zdržel se: 0 

Zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu Renatu Smetanovou a Vojtěcha Homolku.  

 



2. Schválení účetní závěrky za rok 2019 

Hlasování: 

Pro: 5   proti: 0   zdržel se: 0 

Přijato usnesení č. 5/2020 

Zastupitelstvo obce podle ustanovení § 84, odst. 2, písm.b) zákona o obcích schvaluje účetní 

závěrku pro rok 2019. 

3. Schválení závěrečného účtu za rok 2019 

Zastupitelstvo obce podle ustanovení § 84, odst. 2, písm. b) zákona o obcích schvaluje 

závěrečný účet pro rok 2019. Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet za rok 2019 společně 

se zprávou z přezkumu hospodaření za rok 2019. Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s 

celoročním hospodařením obce za rok 2019 a přijímá výrok k závěrečnému účtu bez výhrad.  

Hlasování: 

Pro: 5   proti: 0   zdržel se: 0 

Přijato usnesení č. 6/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2019 bez výhrad.  

4. Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 

2019 

• Zastupitelstvo obce bude dodržovat zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce přijímá 
opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2018. 

• Zastupitelstvo obce bude dodržovat pravidla rozpočtového provizoria, která si 
stanoví, až nastane situace neschválení rozpočtu na daný rok. 

• Zastupitelstvo obce zahrne rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době 

rozpočtového provizoria do následného schválení rozpočtu obce na daný rok a vykáže 
je ve výkazu FIn 2-12 M. 

 

 

Hlasování: 

Pro: 5   proti: 0   zdržel se: 0 

Přijato usnesení č. 7/2020 

Zastupitelstvo přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání 

hospodaření za rok 2019. 

 



5. Zařazení území obce do území působnosti Místní akční skupiny Šumavsko 

Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce do území působnosti Místní akční 

skupiny Šumavsko na období 2021-2027. 

Hlasování: 

Pro: 5   proti: 0   zdržel se: 0 

Přijato usnesení č. 8/2020 

Zastupitelstvo schválilo zařazení území obce do území působnosti Místní akční skupiny 

Šumavsko. 

 

Diskuze 

 

Závěr 

 

V Bohunicích, dne 7.6.2020 

Zapsala: Veronika Kotálová 

 
Ověřovatelé zápisu: Renata Smetanová, Vojtěch Homolka 

 

Podpisy: 
 

 

 

Starosta: Stanislav Frček 

 

Podpis: 

 

 

 

 

 

 


