Z á p i s č . 28
ze zasedání Zastupitelstva obce Brnířov konaného dne 19. 6. 2017
od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Brnířov

Zasedání Zastupitelstva obce Brnířov bylo zahájeno v 19.30 hod. starostou obce
Zdeňkem Šupem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s §
92 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění platných předpisů. Informace o místě, době
a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní a to od 9. 6 2017 do 19. 6. 2017 (příloha č.1). Současně byla
zveřejněna na internetových stránkách obce. Starosta dále z prezenční listiny
přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2) konstatoval, že je přítomno 7 členů
zastupitelstva z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluveni: Bc. Roman Beneš, Jana Velková
Dále přítomni:
Starosta jmenoval ověřovatele : Petra Kaše a Annu Němcovou
1) Starosta obce Zdeněk Šup seznámil přítomné se zveřejněným programem jednání –
/příloha č. 1/, k němuž nebyly v průběhu zveřejnění vzneseny žádné připomínky a
doplňující návrhy, a který proto doporučuje beze změny schválit. Jedná se o :
Zahájení, Kontrolu opatření, Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
a schválení závěrečného účtu obce Brnířov za rok 2016, Schválení roční závěrky
za rok 2016, Schválení provedení auditu soukromým auditorem za rok 2017,Různé, Závěr
Jelikož ani nyní nemají zastupitelé k navrženému programu žádné připomínky, dal starosta
hlasovat o schválení programu
Výsledek hlasování:
pro:
proti: zdržel se:
7
0
0
Usnesení č. 213 – Zastupitelstvo schválilo program zasedání.
2) Kontrola plnění opatření z minulého zastupitelstva. Předsedkyně kontrolního výboru
konstatovala, že opatření bylo splněno.
3) Zastupitelstvo projednalo roční účetní závěrku za rok 2016 a schvaluje ji s tímto výsledkem
a současně schvaluje převedení zisku ve výši 1 466 992,74 na účet 432
pro: proti: zdržel se:
7
0
0
Usnesení č. 214 – Zastupitelstvo schválilo roční účetní závěrku za rok 2016 a převedení
zisku ve výši 1 466 992,74 Kč na účet 432.

str. 2
4) Starosta seznámil přítomné se zprávou o provedení přezkoumání hospodaření obce
Brnířov za rok 2016 provedeným auditorem Ing. Janem Nozarem a se závěrečným účtem
obce Brnířov a s doporučujícím stanoviskem finančního výboru, který doporučuje
vzhledem k obsahu zveřejněného návrhu závěrečného účtu a s přihlédnutím
k celoročnímu hospodaření obce, aby byl závěrečný účet schválen bez výhrad.
Starosta konstatuje, že nebyla k závěrečnému účtu ani k celoročnímu hospodaření obce
vznesena žádná připomínka. Jelikož neměl připomínku ani žádný ze zastupitelů, navrhl
starosta , aby zastupitelstvo schválilo
Usnesení č. 215–

- Závěrečný účet obce Brnířov za rok 2016
a na základě toho se projednání závěrečného účtu za rok 2016
uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce
a to bez výhrad.

Zastupitelstvo schvaluje usnesení č. 130 s tímto výsledkem:
pro:
7

proti: zdržel se:
0
0

5) Zastupitelstvo schvaluje výroční zprávu MŠ Brnířov za rok 2016 a roční účetní závěrku
MŚ Brnířov za rok 2016 a přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši
28 262,52 Kč takto: 15 262,52,- Kč do fondu odměn a 13 000 do fondu rezerv
a hlasuje s tímto výsledkem:
pro: proti: zdržel se:
7
0
0
Usnesení č. 216 - Zastupitelstvo schválilo roční účetní závěrku a výroční zprávu
MŠ Brnířov za rok 2016 a odsouhlasilo rozdělení výsledku
hospodaření za rok 2016 takto: 15 262,52,- Kč do fondu odměn
13 000 Kč do fondu rezerv

6) Zastupitelstvo schvaluje návrh, aby přezkoumání hospodaření Obce Brnířov za rok 2017
bylo provedeno soukromým auditorem Ing. Janen Nozarem a hlasuje s tímto výsledkem:
pro:
7

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 217 – Zastupitelstvo schválilo provedení přezkoumání hospodaření
Obce Brnířov za rok 2017 soukromým auditorem Ing. Janem Nozarem.
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7) Různé
• Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření
výsledkem

č. 3/2017 – viz příloha č. 3 s tímto

pro: proti: zdržel se:
7
0
0
Usnesení č. 218– Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3/2017
•

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004540/002 s ČEZ
Distribuce as.a pověřuje starostu obce Zdeňka Šupa k podpisu smlouvy a hlasuje s tímto
výsledkem:
pro: proti: zdržel se:
7
0
0

Usnesení č. 219 – Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. IV-12-0004540/VB/002 s ČEZ Distribuce as. a pověřilo starostu obce
Zdeňka Šupa k podpisu smlouvy.
• Zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy ZEOS Brnířov a.s. na odprodej vodovodu za cenu
25 000 Kč a hlasuje s tímto výsledkem:
pro: proti: zdržel se:
7
0
0
Usnesení č. 220 – Zastupitelstvo odsouhlasilo odkoupení pozemku od firmy
ZEOS Brnířov a.s. za cenu 25 000,- Kč.
• Zastupitelstvo schvaluje nový přívod vody pro obec včetně tlakové stanice přes pozemky
soukromých majitelů s tím, že budou zřízena věcná břemena za jednorázovou úplatu
50,00 Kč á m2 a pověřuje starostu obce Zdeňka Šupa k podpisu smluv,hlasuje s tímto
výsledkem:
pro: proti: zdržel se:
7
0
0
Usnesení č. 221 - Zastupitelstvo schválilo vedení přívodu vody včetně tlakové stanice přes
soukromé pozemky majitelů s tím, že budou s majiteli uzavřeny smlouvy
o věcném břemeni za jednorázovou úplatu 50,- Kč á m2.
• Zastupitelstvo projednalo žádost pana Šindeláře o odkoupení části pozemku č. 268/3 o
výměře 310m2 za cenu 100,- Kč ám2 a vyhlašuje záměr prodeje pozemku. Hlasuje s tímto
výsledkem:
pro: proti: zdržel se:
7
0
0
Usnesení č. 222 – Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje části pozemku č. 268/3 o výměře
310m2
za cenu 100,- Kč á m2.

str. 4
•

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení čerpání úvěru u KB - smlouva č. 99017699231
do 31.12.2017 a hlasuje s tímto výsledkem:

pro: proti: zdržel se:
7
0
0
Usnesení č. 223 – Zastupitelstvo schválilo prodloužení čerpání úvěru u KB –
Smlouva č. 99017699231 do 31.12.2017

Jelikož byl program vyčerpán a nebyly žádné další návrhy a připomínky, ukončil starosta
jednání v 21.55 hodin.

Zapsala. Věra Jandová 20.6.2017

Ověřovatelé: Petr Kaše
Anna Němcová

Vlastimil Weber
místostarosta obce

Zdeněk Šup
starosta obce

