Usnesení č.2/2019 ze zasedání zastupitelstva obce
Chářovice dne 11. června 2019
Zastupitelstvo obce Chářovice na svém zasedání dne 11.6.2019 přijalo tato usnesení:
I.

Schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva dne 11.6.2019.
2. Rozpočtové opatření č. 5/2019.
3. Závěrečný účet obce za rok 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

hospodařením s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
Přijetí systémového opatření k nápravě nedostatku zjištěného při přezk oumání
hospodaření obce za rok 2018 v tomto znění: dohody konané mimo pracovní
poměr budou uzavírány s daným zastupitelem až následně po předchozím
odsouhlasení zastupitelstvem a to počínaje dnešním dnem. Písemná informace o
přijetí a plnění systémového nápravného opatření bude Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Odboru interního auditu a kontroly zaslána nejpozději do
15-ti dnů od projednání v zastupitelstvu obce.
Souhlasí se vznikem dohod konaných mimo pracovní poměr s platností od
13.června 2019 na dobu určitou max. do 31.12.2019 s neuvolněným zastupitelem
Luďkem Papežem uzavřené na tyto činnosti: správce vodního toku, údržba
obecního úřadu, úklid a čištění veřejného prostranství, sekání trávy, údržba
dětského hřiště, údržba techniky a výcvik člena JSDH. Hodinové sazby za
odvedenou práci se řídí platným vnitřním platovým předpisem obce. Dohody
budou v průběhu roku uzavírány dle konkrétních potřeb obce.
Souhlasí se vznikem dohod konaných mimo pracovní poměr s platností od
13.června 2019 na dobu určitou max. do 31.12.2019 s neuvolněným zastupitelem
Slavomírem Kubáskem uzavřené na tuto činnost: výcvik člena JSDH. Hodinové
sazby za odvedenou práci se řídí platným vnitřním platovým předpisem obce.
Dohody budou v průběhu roku uzavírány dle konkrétních potřeb obce.
Souhlasí se vznikem dohod konaných mimo pracovní poměr s platností od
13.června 2019 na dobu určitou max. do 31.12.2019 s neuvolněnou zastupitelkou
Lenkou Pádivou uzavřené na tuto činnost: úklid obecního úřadu. Hodinové sazby
za odvedenou práci se řídí platným vnitřním platovým předpisem obce. Dohody
budou v průběhu roku uzavírány dle konkrétních potřeb obce.
Souhlasí se vznikem dohod konaných mimo pracovní poměr s platností od
13.června 2019 na dobu určitou max. do 31.12.2019 s neuvolněnou zastupitelkou
Mgr. Zuzanou Krajánkovou uzavřené na tuto činnost: vedení obecní kroniky.
Hodinové sazby za odvedenou práci se řídí platným vnitřním platovým předpisem
obce. Dohody budou v průběhu roku uzavírány dle konkrétních potřeb obce.
Souhlasí s dohodou o provedení práce uzavřenou s neuvolněným zastupitelem
Luďkem Papežem na činnost správce vodního toku na dobu od 1.1.2019 do
31.12.2019.
Souhlasí s dohodou o provedení práce uzavřenou s neuvolněným zastupitelem
Luďkem Papežem na činnost údržba obecního úřadu č.p. 4 na dobu od 10.3. 2019
do 10.3.2019.
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11. Souhlasí s dohodou o provedení práce uzavřenou s neuvolněnou zastupitelkou

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

II.

Lenkou Pádivou na činnost úklid obecního úřadu č.p.4 na dobu od 11.3. 2019 do
16.3.2019.
Souhlasí s dohodou o provedení práce uzavřenou s neuvolněným zastupitelem
Luďkem Papežem na činnost úklid veřejného prostranství, dětského hřiště, sekání
trávy na dobu od 18.4.2019 do 22.4.2019.
Účetní závěrku obce za r. 2018.
Převedení výsledku hospodaření ve výši 1.253.426,23 Kč v r. 2019 na účet 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Prodej části pozemku parcel.č. 3746/2 v k.ú. Chářovice, díl „a“ o výměře 135 m 2,
ostatní komunikace, ostatní plocha, p. A. S. za cenu 50,-Kč/m2.
Pronajmou pozemek parcel.č. 2618/9 v k.ú. Chářovice, vodní plocha o výměře
1382 m2 panu J. H. na dobu určitou (2 roky) za roční nájemné 1.000,-Kč a
s maximální finanční spoluúčastí obce na opravách včetně nákupu materiálu
2.000,-Kč.
Rozvojový strategický dokument obce Chářovice.
Provozní řád dětského hřiště Chářovice.
Variantu 3A znaku a vlajky obce Chářovice zpracovanou Mgr. J. Tejkalem.
Podání žádosti do Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova na realizaci
projektu Rekonstrukce veřejného osvětlení a zavazuje se ke spolufinancování
projektu z rozpočtu obce Chářovice ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.
Podání žádosti do Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova na realizaci
projektu Modernizace dětského hřiště na návsi v Chářovicích a zavazuje se ke
spolufinancování projektu z rozpočtu obce Chářovice ve výši uvedené v žádosti o
poskytnutí dotace.
Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parcel. č.
3748/3, ostatní plocha v k.ú. Chářovice s panem M.P.
Návrh usnesení vzešlých z jednání zastupitelstva.

Určuje:
1. Ověřovateli zápisu Sandru Palečkovou a Luďka Papeže, zapisovatelem Petru
Burdovou.

III.

Bere na vědomí:
1. Zprávu účetní obce (správce rozpočtu) o rozpočtových opatřeních provedených
starostkou obce za období od 1.2.2019 do 30.4.2019.
2. Zprávu účetní obce (správce rozpočtu) o plnění rozpočtu obce a stavu peněžních
prostředků na bankovních účtech k 30.4.2019.
3. Schválený rozpočet DSO Týnecko-svazek obcí na rok 2019.
4. Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Týnecko-svazek obcí na roky 20202021.
5. Schválený rozpočet DSO BENE-BUS na rok 2019.
6. Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO BENE-BUS na roky 2020-2022.
7. Schválený závěrečný účet DSO BENE-BUS za rok 2018.
8. Schválené rozpočtové opatření č.1 DSO BENE-BUS v roce 2019.
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9. Zprávu finančního výboru ze dne 30.5.2019.
10. Zprávu kontrolního výboru ze dne 29.5.2019.
11. Informaci o pořádání Benešovské hasičské ligy v Chářovicích dne 20.7.2019.
IV.

Konstatuje:
1. Že projednalo návrh účetní závěrky obce Chářovice za r. 2018. Zastupitelstvo
obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
v souladu s § 4 vyhlášky č.220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
2. O schválení účetní závěrky obce Chářovice za r. 2018 bude vypracován Protokol,
který bude nejpozději v termínu do 30.6.2019 odeslán do Centrálního systému
účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech.

V.

Zmocňuje:
1. Starostku obce podepsat Kupní smlouvu s p. A.S.
2. Starostku obce podepsat Smlouvu o pronájmu pozemku s p. J.H.
3. Starostku obce podepsat Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě s p. M.P.

VI.

Ukládá:
1. Starostce obce podat Žádost o udělení práva užívat znak a vlajku do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
Ověřovatelé zápisu:
Sandra Palečková

………………………………………

Luděk Papež

………………………………………

Starostka obce:
Mgr. Zuzana Krajánková

………………………………………

Zapisovatel:
Petra Burdová

………………………………………

V Chářovicích dne: 11.6.2019
Vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě dne: 13.6.2019
Sejmuto dne:
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