Usnesení č.2/2020 ze zasedání zastupitelstva obce
Chářovice dne 16. června 2020
Zastupitelstvo obce Chářovice na svém zasedání dne 16.6.2020 přijalo tato usnesení:
I.

Schvaluje:
1.
2.

Program zasedání zastupitelstva dne 16.6.2020.

3.
4.

Účetní závěrku obce za r. 2019.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Závěrečný účet obce za rok 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez
výhrad.
Převedení výsledku hospodaření ve výši 1.172.808,04 Kč v r. 2020 na účet 432 - výsledek
hospodaření předcházejících účetních období.
Výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce s účinností od 1.7.2020 v Kč
hrubého:
starostka Zuzana Krajánková : 21 480,-Kč
místostarosta Luděk Papež: 5 790,- Kč
předsedkyně kontrolního výboru Hana Kubásková: 1 930,-Kč
předsedkyně finančního výboru Petra Štěpánová : 1 930,-Kč
členka výboru Lenka Pádivá : 1 610,-Kč
členka výboru Sandra Palečková: 1 610,-Kč
člen zastupitelstva Slavomír Kubásek: 970,- Kč.
Nákup id. podílu 7/51 pozemku p.č. 2674 v k.ú. Chářovice a uzavření Kupní smlouvy č.
1002V19/46 s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem.
Uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 15/2017 s AG Agroprim s.r.o.
Poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,-Kč spolku SH ČMS Okresní sdružení hasičů
Benešov.
Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti RUAH o.p.s. Benešov ve výši 5.000,-Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy s RUAH o.p.s. Benešov.
Poskytnutí neinvestiční dotace spolku SH ČMS – SDH Chářovice ve výši 45.000,-Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy se spolkem SH ČMS – SDH Chářovice.
Poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,-Kč Lince bezpečí, z.s.
Prodej cca 95 m3 dřeva z obecního lesa v Důle na pozemku p.č 2618/5 v k.ú.Chářovice
samovýrobou, přičemž přesné měření bude provedeno při samotném kácení pod dohledem
určeného zástupce obce.
Stanovit cenu dřeva těženého samovýrobou z obecního lesa v Důle na pozemku p.č
2618/5 v k.ú.Chářovice ve výši 200,-Kč/m3.
Rozpočtové opatření č. 3/2020.
Pokračovat v projektových pracích na vybudování vodovodu a kanalizace v obci
Chářovice.

16. Návrh usnesení vzešlých z jednání zastupitelstva.

II.

Určuje:
1. Ověřovateli zápisu Sandru Palečkovou a Lenku Pádivou, zapisovatelem Petru
Burdovou.
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III.

Bere na vědomí:
1. Zprávu kontrolního výboru ze dne 11.12.2019.
2. Zprávu finančního výboru ze dne 4.6.2020.
3. Informaci o starostkou obce provedeném finančním vypořádání dotace poskytnuté
Posázaví o.p.s. v roce 2019 ve výši 20.800,-Kč.

4. Zprávu účetní obce (správce rozpočtu) o rozpočtových opatřeních provedených
starostkou obce za období od 1.12.2019 do 31.5.2020.
5. Zprávu účetní obce (správce rozpočtu) o plnění rozpočtu obce a stavu peněžních
prostředků na bankovních účtech k 31.5.2020.
IV.

Konstatuje:
1. Projednalo návrh účetní závěrky obce Chářovice za r. 2019. 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. 2019 bude vypracován Protokol,
který bude nejpozději v termínu do 31.7.2020 odeslán do Centrálního systému
účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech.

V.

Zmocňuje:
1. Starostku obce podepsat Kupní smlouvu č. 1002V19/46 s Českou republikou – Státním
pozemkovým úřadem.

2. Starostku obce podepsat Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 15/2017 s AG Agroprim
s.r.o.

3. Starostku obce podepsat darovací smlouvu se spolkem SH ČMS Okresní sdružení hasičů
Benešov.
4. Starostku obce podepsat veřejnoprávní smlouvu se společností RUAH o.p.s. Benešov.
5. Starostku obce podepsat veřejnoprávní smlouvu se spolkem SH ČMS – SDH Chářovice.
6. Starostku obce podepsat darovací smlouvu s Linkou bezpečí, z.s.

VI.

Ukládá:
1. Starostce obce informovat firmu Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o neschválení
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

VII.

Pověřuje:
1. Starostku obce informovat o výsledku jednání o změně územního plánu navrhovatele.

VIII.

Nesouhlasí:
1.

Po komplexním posouzení s pořízením změny územního plánu Chářovice podle návrhu
předloženého navrhovatelem V.H. ze dne 29.10.2019 a nedoporučeného pořizovatelem,
Obecním úřadem Chářovice.
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IX.

X.

Neschvaluje:
1.

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Česká telekomunikační

2.

infrastruktura a.s.
Poskytnutí finančního daru spolku ČSOP Vlašim.

Souhlasí:
1.

Se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 3730/1 v k.ú. Chářovice po vyhotovení
geometrického plánu.

Ověřovatelé zápisu:
Sandra Palečková
Lenka Pádivá

Starostka obce:
Mgr. Zuzana Krajánková

Zapisovatel:
Petra Burdová

V Chářovicích dne: 16.6.2020

Vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě dne: 24.6.2020
Sejmuto dne:
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