Usnesení Zastupitelstva obce Obruby č.4/2017
ze dne 26. 6. 2017

Zastupitelstvo schvaluje:
Program jednání
Smlouva o dílo č. SD-17-2-0215
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6017770/003
Dodatek č. 1 -ke smlouvě uzavřené dne 14. 11. 2014 mezí obcí a Václavem Maurerem
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka
Smlouva o dílo - zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti na projekt
„Ekologické řešení biologicky rozložitelného odpadu obcí Obruby, Obrubce a
Přepeře
7 Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období roku 2016
sestavenou ke dni 31. 12. 2016. Výsledek hospodaření roku 2016 v částce
349.817,96Kč bude převeden na výsledek hospodaření minulých účetních období (účet
432). O schválení účetní závěrky Obce Obruby za r. 2016 bude vypracován Protokol,
který bude v nejbližším možné termínu, nejpozději do 31. 7. 2017, odeslán do
Centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních
záznamech
8 Účetní závěrku Mateřské školy Obruby včetně výsledku hospodaření za účetní období
roku 2016 sestavenou ke dni 31. 12. 2016. O schválení účetní závěrky Mateřské školy
Obruby za r. 2016 bude vypracován Protokol, který bude v nejbližším možném termínu,
nejpozději do 31. 7. 2017, odeslán do Centrálního systému účetních informací státu
podle technické vyhlášky o účetních záznamech. Výsledek hospodaření za rok 2016
skončil s přebytkem, který činil 63 941,82Kč Kč. Tento zlepšený výsledek hospodaření
bude použit na provoz MŠ a bude celý převeden do rez. fondu.
9 Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy
Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2016 a to bez výhrad.
10 Postup neuplatňovat DPH na vstupu krácenou poměrným a zálohovým koeficientem.
Výjimkou je DPH na vstupu ze zdanitelných plnění týkajících se vodního
hospodářství/pitné vody.
11 Rozpočtové opatření č.4
1
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Zastupitelstvo pověřuje:
-

Starostu k podpisu schválených smluv
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Určení zapisovatele – Janu Kašíkovou
2) Navrhovatele usnesení – Miroslava Dufka
3) Určení ověřovatele zápisu – Moniku Havelkovou

Dne 27. 6. 2017

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obruby ze dne 26. 6. 2017
ZÁPIS
1.bod) Zahájení
Přítomni: Miroslav Dufek, Monika Havelková, Jana Kašíková, Vojtěch Floriš
Omluveni: Iva Maláková,
Zapisovatel: Jana Kašíková
Ověřovatel: Monika Havelková
Zasedání řídí: Miroslav Dufek
Pozvánka na zasedání zastupitelstva byla řádně vyvěšena na úřední desce a úřední
elektronické desce od 18. 6. do 26. 6. 2017
Přítomnost čtyř členů zastupitelstva, proto je zastupitelstvo usnášení schopné.
Veškeré podklady pro jednání byly zastupitelům zaslány elektronickou cestou.
Program:
Zahájení
Smlouva o dílo - otopný systém v MŠ
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6017770/003.
Dodatek č. 1 -ke smlouvě uzavřené dne 14. 11. 2014 dle dle zákona
o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., a zákona o DPH č.
235/2004 Sb., v platném znění.
5. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka
6. Smlouva o dílo - zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti
na projekt „Ekologické řešení biologicky rozložitelného odpadu
obcí Obruby, Obrubce a Přepeře“
7. Schválení účetní závěrky obce Obruby za rok 2016
8. Schválení účetní závěrky Mateřské školy Obruby za rok 2016,
hospodaření MŠ
9. Schválení závěrečného účtu obce Obruby za rok 2016
10. Schválení režimu uplatňování DPH na vstupu
11. Rozpočtové opatření č.4
1.
2.
3.
4.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti ................ Zdržel se …………….

2)Smlouva o dílo č. SD-17-2-0215
Předmětem smlouvy je instalace nového otopného systému v MŠ. Nové topení bude

instalováno pouze v přízemí, první patro bude součástí zakázky na rozšíření kapacity. Přízemí
musí být vyřešeno v tomto roce, protože současné vytápění je nevyhovující v zimních
měsících nestačí budovu vytopit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s firmou Veskom, s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti ................ Zdržel se …………….
3) Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6017770/003.
Jedná se o smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a.s., kdy předmětem je zřízení a vymezení
věcného břemene-osobní služebnosti-zřízení a umístění zařízení distribuční soustavy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6017770/003
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti ……… Zdržel se …………….
4)Dodatek č. 1 -ke smlouvě uzavřené dne 14. 11. 2014
V roce 2014 uzavřelo zastupitelstvo smlouvu s panem Václavem Maurerem, který provozuje
pískovnu v našem katastru. Tento dodatek řeší zejména DPH a využití veřejné polní cesty a
umístění zázemí pískovny. Smlouva uzavřená s majitelem pískovny je za úplatu, kdy obec má
podíl na zisku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 - ke smlouvě uzavřené dne 14. 11. 2014
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti ……… Zdržel se …………….
5)Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka
Obec Obruby zřizuje tímto na služebných nemovitostech se souhlasem povinných ze
služebnosti inženýrské sítě, a to služebnosti užívání pozemku p. č. 416/6 a pozemku p. č.
416/32 v k. ú. Obruby ve prospěch oprávněné ze služebnosti inženýrské sítě – obce Obruby,
spočívající v právu zřízení, užívání, oprav a nezbytné údržby inženýrské sítě: přípojky vody,
vodovodní šachty a vodoměru přes služebné nemovitosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti ……… Zdržel se …………….
6) Smlouva o dílo - zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti
Předmětem díla je zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti na projekt „Ekologické
řešení biologicky rozložitelného odpadu obcí Obruby, Obrubce a Přepeře“ (dále jen
„Projekt“), který byl podpořen z Operačního programu životní prostředí 2007-2013 (dále jen
Program).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo - zpracování monitorovacích zpráv o
udržitelnosti na projekt „Ekologické řešení biologicky rozložitelného odpadu obcí Obruby,
Obrubce a Přepeře“ s firmou KOMCIS PROFI, s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti ……… Zdržel se …………….

7) Schválení účetní závěrky obce Obruby za rok 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje do 30.6. běžného roku účetní závěrku obce za předchozí rok.
Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb. Zastupitelstvu byla
předložena účetní závěrka za rok 2016 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky sestavené k 31.12.2016), dále inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 12.2.2017, zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 ze dne 14.3.2017 – provedeno Odborem
finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje a zpráva o výsledcích finančních
kontrol za rok 2016. Zastupitelstvo projednalo návrh účetní závěrky obce Obruby za rok
2016, schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky. Žádné další doplňující účetní záznamy ani informace si
zastupitelstvo obce nevyžádalo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Obruby schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za
účetní období roku 2016 sestavenou ke dni 31.12.2016. Výsledek hospodaření roku 2016
v částce 349.817,96Kč bude převeden na výsledek hospodaření minulých účetních období
(účet 432). O schválení účetní závěrky Obce Obruby za r. 2016 bude vypracován Protokol,
který bude v nejbližším možné termínu, nejpozději do 31.7.2017, odeslán do Centrálního
systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech
(vypracování protokolu a jeho odeslání zajistí účetní paní Švandová).
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti ……… Zdržel se …………….
8) Schválení účetní závěrky Mateřské školy Obruby za rok 2016, hospodaření MŠ
Zastupitelstvo obce schvaluje do 30. 6. běžného roku účetní závěrku zřízené příspěvkové
organizace za předchozí rok. Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje vyhláška č.
220/2013 Sb. Zastupitelstvu byla předložena účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská
škola Obruby za rok 2016 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce sestavené
k 31. 12. 2016), a dále inventarizační zpráva za rok 2016.
Zastupitelstvo projednalo návrh účetní závěrky Mateřské školy Obruby za rok 2016,
schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace této účetní jednotky, a dále rozhodlo o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Obruby schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Obruby včetně výsledku
hospodaření za účetní období roku 2016 sestavenou ke dni 31. 12. 2016. O schválení účetní
závěrky Mateřské školy Obruby za r. 2016 bude vypracován Protokol, který bude v nejbližším
možném termínu, nejpozději do 31. 7. 2017, odeslán do Centrálního systému účetních
informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech (zajistí účetní pracovnice
externí účtárny mateřské školy). Výsledek hospodaření za rok 2016 skončil s přebytkem,
který činil 63 941,82Kč Kč. Tento zlepšený výsledek hospodaření bude použit na provoz MŠ
a bude celý převeden do rez. fondu.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti ……… Zdržel se …………….

9)Schválení závěrečného účtu obce Obruby za rok 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje do 30. 6. běžného závěrečný účet obce za předchozí rok.

Postupy pro schválení závěrečného účtu obce stanoví zákon č. 250/2000 Sb.
Zastupitelstvu byl předložen návrh závěrečného účtu za rok 2016, který byl vyvěšen na úřední
a elektronické úřední desce od 7. 6. 2017 do 26. 6. 2017 Závěrečný účet obce skončil
přebytkem. Přílohou závěrečného účtu je předložená zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2016 ze dne 14. 3. 2017 – provedeno Odborem finanční kontroly
Krajského úřadu Středočeského kraje, s tímto závěrem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016
včetně zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2016 a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti ……… Zdržel se …………….
10) Schválení režimu uplatňování DPH na vstupu
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se skutečností, že obec se stala na základě zákonné
registrace plátcem DPH, a to od 1. 5. 2017. Při uplatňování DPH na vstupu nemá obec u
většiny zdanitelných plnění nárok na plný odpočet daně, lze použít poměrný a zálohový
koeficient (poměrná a krácená výše daně na vstupu). Tento postup s koeficienty nebude
z důvodu neúměrné administrativní náročnosti a nízké výši obou koeficientů uplatňován,
nárok na odpočet nebude uplatněn.
11)Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvo bylo z RO seznámeno, kdy se jedná o přesun na straně příjmů a výdajů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Obruby schvaluje RO č.4
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti ……… Zdržel se …………….
Diskuze
Změna v třídění odpadů
Obec v současnosti připravuje změnu ve třídění odpadů, kdy dojde ke zrušení pytlů –
oranžových i žlutých. Místo pytlového sběru budou přistaveny žluté popelnice, které budou
sloužit pro všechen plast, Pet-lahve a obaly od mléka. Součástí bude rozšíření sběrných míst
v obci.
Zasedání končí v ………

