Vyvěšeno: 4. 9. 2017
Sejmuto:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Malá Lhota, konaného
dne 30. 8. 2017
Přítomni:
Omluveni:

Vlach, Pleskačová st., Wenzelová, Ing. Fuchs, Uhlířová, Škrabal,
Pleskačová ml., Dis
--

Program:

1) Zahájení a přečtení zápisu z minulého zasedání dne 2. 8. 2017
2) Určení zapisovatele, ověřovatele zápisu a schválení programu schůze
3) Oprava elektroinstalace v kulturním domě – výběrové řízení
4) Rozpočtový výhled obce Malá Lhota na roky 2018-2022 (úvěr)
5) Dílčí přezkoumání hospodaření obce Malá Lhota za rok 2017
6) Diskuze
7) Usnesení

1. Schůze byla zahájena p. starostou v zasedací místnosti OÚ Malá Lhota v 18,00 hod.
Byl přečten zápis z minulého zasedání 2. 8. 2017 – bez připomínek.
2. Byl schválen program zasedání.
Zapisovatelem byla určena: p. Wenzelová L.
Ověřovatelem byla určena: p. Pleskačová I. st., Škrabal I.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

3. Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání dne 16. 5. 2017, že dle Směrnice č. 13
– Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu bod 8) zadá na základě průzkumu trhu
(zajištění cenových nabídek od 3 dodavatelů) zakázku na provedení opravy
elektroinstalace v kulturním domě Malá Lhota. Dne 8. 8. 2017 bylo mailem obesláno
devět firem, zabývajících se činnostmi v oboru elektro, se žádostí o zpracování cenové
nabídky na akci „Oprava elektroinstalace v budově kulturního domu Malá Lhota“
s termínem doručení do 18. 8. 2017. Do tohoto termínu jsme obdrželi 4 nabídky, které
jsme vyhodnotili dle finančnho kritéria.

-
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Nejvýhodnější cenová nabídka byla předložena firmou Pavel HolzmannElektroinstalatérství, Obora 72, 679 01 Obora a proto zastupitelstvo obce rozhodlo a
schválilo, že realizaci výše zmiňované zakázky zadá právě této firmě.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Na základě uzavření smlouvy s KB Blansko o poskytnutí úvěru naší obci (dokončení
cesty Dolina) zastupitelstvo projednalo návrh změny rozpočtového výhledu na roky
2018-2022, který bude touto skutečností ovlivněn. Návrh rozpočtového výhledu bude
vyvěšen na úřední desce vč. dálkového přístupu po celou dobu (min. 15 dnů) do jeho
schválení v zastupitelstvu.

5. Dne 7. 8. 2017 bylo provedeno pracovnicemi Krajského úřadu JMK dílčí přezkoumání
hospodaření obce Malá Lhota za období 01-06/2017. Při dílčím přezkoumání byly
zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření:
• Na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2017 poskytla obec Malá Lhota příjemci –
Českému svazu včelařů, finanční příspěvek ve výši 2.000,-- Kč, který je určen
k finančnímu vyúčtování do 15. 12. 2017. Poskytnutí příspěvku bylo účtováno
přímo na nákladový účet 572, ale jelikož dle smlouvy byl příspěvek poskytnut
formou zálohy, měl být zaúčtován na účet 373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na
transfery. Postup nebyl v souladu s ustanovením Českého účetního standardu č.
703 – Transfery, bod 5.2.1 a 5.2.2.
Zastupitelstvo obce přijalo toto nápravné opatření k odstranění chyb a nedostatků:
v účetnictví za 08/17 bude provedeno přeúčtování výše zmíněného poskytnutého
příspěvku z nákladového účtu na účet krátkodobých poskytnutých záloh. Po
předložení finančního vyúčtování poskytnutého příspěvku (do 15.12.2017) bude
tato záloha proúčtována do nákladů.
Zodpovídá: Wenzelová Lenka, účetní
Termín: 08/2017
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

6. Diskuze: od 4. 9. 2017 bude do naší obce pravidelně v úterý a ve čtvrtek
dojíždět pojízdná prodejna pečiva – Pekárny Blansko. Občané obce budou o této
skutečnosti včas informování předáním letáku do poštovních schránek.
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7. Usnesení č. 9/2017
B2) Zapisovatelem byla určena p. Wenzelová, ověřovateli zápisu p. Pleskačová I. st,
Škrabal I.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
B3) Zastupitelstvo obce schválilo zadání zakázky „Oprava elektroinstalace v kulturním
domě“ firmě Pavel Holzmann-Elektroinstalatérství, Obora 72, 679 01 Obora, protože
předložila nejvýhodnější cenovou nabídku.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

B5) Zastupitelstvo obce Malá Lhota přijalo nápravné opatření, týkající se výsledku
dílčího přezkoumání hospodaření obce Malá Lhota:
v účetnictví za 08/17 bude provedeno přeúčtování poskytnutého příspěvku
Českému svazu včelařů v Ráječku z nákladového účtu na účet krátkodobých
poskytnutých záloh. Po předložení finančního vyúčtování poskytnutého příspěvku
(do 15.12.2017) bude tato záloha proúčtována do nákladů.
Zodpovídá: Wenzelová Lenka, účetní
Termín: 08/2017
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zapsala: p. Wenzelová
V Malé Lhotě, dne 30. 8. 2017

Ověřovatelé zápisu: p. Pleskačová I. st.
p. Škrabal I.

Vlach Rostislav
starosta obce

