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ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohunice konaného dne 14.6.2022 v budově
obecního úřadu Bohunice.
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
Ing. Libuše Horová
Veronika Kotálová

Program:
1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění
programu zasedání.
2. Kontrola vypracování dokumentů a realizace akcí Hřiště + Dčov
3. Schválení závěrečného účtu za rok 2021
4. Schválení účetní závěrky za rok 2021
5. Schválení stavební firmy na realizaci DČOV
6. 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 Renata Smetanová.
Ověřovateli zápisu byli navrženi Vojtěch Homolka a Renata Smetanová
Hlasování
Pro: 5 proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu Vojtěcha Homolku a Renatu Smetanovou.
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2.Kontrola vypracování dokumentů a realizace akcí Hřiště + DČOV
Starosta Stanislav Frček navrhl na vypracování dokumentů a realizaci akcí Hřiště a DČOV firmu MaS
Šumavsko, která se postará o přípravu dokumentace a kontroly nad těmito akcemi.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 11/2022
Zastupitelstvo obce souhlasilo s firmou MaS Šumavsko se zaštitěním výše uvedených akcí.

3.Schválení závěrečného účtu za rok 2021
Zastupitelstvo obce podle § 84, odst. 2, písm. b) zákona o obcích schvaluje závěrečný účet za rok
2021. Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet za rok 2021 společně se zprávou z přezkumu
hospodaření za rok 2021. Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za
rok 2021 a přijímá výrok k závěrečnému účtu s výhradou a přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2021.

Hlasování:
Přijato: 5
proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 12/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2021 s výhradou.

4.Schválení účetní závěrky za rok 2021
Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2020
1. Obec bude dodržovat Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
- zejména bude podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě
chyb
a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání
závěrečného účtu.

2

Public

2. Obec bude dodržovat Vyhlášku č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
ve znění pozdějších předpisů
- Zastupitelstvo obce si schválilo směrnici k vymezení významnosti položek v účetnictví.

3. Obec bude dodržovat Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
- zejména pozemek bude v pachtovní smlouvě označen podle zákona číslo 256/2013 Sb. zákona o
katastru nemovitostí, v platném znění. /§ 2 - Pro účely tohoto zákona se rozumí pozemkem část
zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, …/.

4. Obec bude dodržovat Vyhlášku č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
ve znění pozdějších předpisů.
- zejména územní celek nedodrží obsahové vymezení položky rozvahy " A.II.6. Drobný dlouhodobý
hmotný majetek".

Hlasování:

Pro: 5

proti: 0

zdržel se:0

Přijato usnesení č. 13/2022

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2021.

5.Schválení stavební firmy na realizaci DČOV.
Zastupitelstvo obce souhlasilo s firmou H a T Stavební společnost,Strakonice, která vzešla z výběrového řízení, aby realizovala výstavbu DČOV.
Hlasování:
Pro:5

proti: 0

zdržel se: 0
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Přijato usnesení č. 14/2022

Zastupitelstvo obce schvaluje firmu H a T Stavební společnost Strakonice na realizaci DČOV.

6.Diskuze,závěr

Zapsala:Renata Smetanová
V Bohunicích, 16.6.2022

Ověřovatelé zápisu: Vojtěch Homolka a Renata Smetanová
Podpisy:

Starosta: Stanislav Frček
Podpis:
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