Obec Dymokury
Revoluční 97
289 01 Dymokury

www. dymokury.cz

e-mail: obec@dymokury.cz
tel: 325 635 112

Zápis č.7/2010
ze zasedání zastupitelstva obce
ze dne 22.listopadu 2010
1) Zasedání zahájil v 19. 00 hodin starosta obce Mgr. Pavel Ambrož
Přítomno: 8 zastupitelů, omluven: p. Jaroslav Červinka
Námitky členů zastupitelstva obce proti zápisu č. 6/2010: při volbě starosty někteří členové
nehlasovali proti, ale zdrželi se hlasování.
2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Ověření zápisu z jednáni zastupitelstva provádějí vždy dva zastupitelé. V případě, že by
nebyli přítomni, bude pro konkrétní jednání zastupitelstva provedeno zvolení ověřovatelů z
přítomných zastupitelů.
Jako ověřovatelé zápisů z jednáni zastupitelstva obce byli navrženi: p. Jaroslav Červinka,
Mgr. František Kuneš, Mgr. Jiří Lazar. Zapisovatel: Mgr. Pavel Ambrož
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
3) Doplnění a schválení programu jednání
Pozměňující či doplňující návrh: od zastupitelky p. Jitky Benešové - bod č.7) Zřízení
Osadního výboru Svídnice. Dále bod č. 9) Dodatečné odsouhlasení faktury a bod č. 11)
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2010. Ostatní připomínky se
projednají v diskuzi.
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Doplnění a schválení programu jednání
4. Slib Bc. Marie Kunešové
5. Doplnění členů finančního a kontrolního výboru a předložení programu
6. Volba sociálně-kulturního výboru
7. Zřízení osadního výboru Svídnice
8. Odsouhlasení odměn zastupitelů
9. Dodatečné odsouhlasení faktury
10. Rozpočtové opatření č. 8/2010
11. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
12. Dlouhodobý plán obce
13. Autobusová zastávka
14. Nové webové stránky obce - náplň
15. Hledání nového kronikáře
16. Diskuse
Pro navržený a doplněný program jednání:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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4) Slib Bc. Marie Kunešové
Bc. Marie Kunešová obdržela osvědčení o zvolení členkou zastupitelstva obce Dymokury
pro volební období 2010 – 2014 a k rukám starosty složila podle §69 odst. 2
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, slib člena zastupitelstva.
5) Doplnění členů finančního a kontrolního výboru a předložení programu
Předsedové výborů oznámili složení svých výborů.
Finanční výbor: zvolený předseda Michal Novák
členové: Ing. Bohuslav Holý, Martin Malát
Kontrolní výbor: zvolený předseda Ladislav Krátký
členové: Marie Piskačová, Waldemar Grutke, Marie Hamplová,
Miloslava Baláčková (poslední 2 členové pouze na 1 rok)
V 19.07 hodin přišli zastupitelé Jaroslav Malát a Martin Malát.
6) Volba sociálně-kulturního výboru
ZO hodlá zřídit jako svůj iniciativní orgán sociálně kulturní výbor za účelem zlepšování
podmínek života seniorů.
Volba zřízení sociálně-kulturního výboru:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Za předsedu sociálně-kulturního výboru navržena: Bc. Marie Kunešová.
Protinávrh: nebyl podán
Volba předsedy sociálně-kulturního výboru:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Předsedkyní sociálně-kulturního výboru byla zvolena Bc. Marie Kunešová.
7) Zřízení osadního výboru ve Svídnici
Starosta přečetl žádost p. Jitky Benešové o zřízení osadního výboru. Osadní výbor je
oprávněn podle §121 zákona o obcích předkládat zastupitelstvu obce návrhy týkající se
rozvoje Svídnic a rozpočtu obce a vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu
obce, pokud se týkají Svídnic. Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání
zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.
Hlasování o zřízení osadního výboru ve Svídnici:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
OZ zřídilo ve Svídnici osadní výbor.
Hlasování o počtu členů. Je navrženo pět členů.
Hlasování o tom, že osadní výbor ve Svídnici bude mít 5 členů – Ludmila Kubálková, Jan
Fryš, Dana Králová, JUDr. Zdeněk Slavík a Bořík Rys.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Osadní výbor bude mít 5 členů.
Hlasování o předsedovi. Je navržen JUDr. Zdeněk Slavík.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Předsedou osadního výbor byl zvolen JUDr. Zdeněk Slavík.
8) Odsouhlasení odměn zastupitelů
Podle nařízeni vlády č.37/2003 Sb., § 2 může činit pro neuvolněného člena zastupitelstva
obce měsíční odměna až 1.900 Kč, pro neuvolněného předsedu výboru až 2.500 Kč a
neuvolněného místostarostu až 19.245 Kč.
V posledních čtyřech letech byli členové OZ odměňováni takto: zastupitelé 380 Kč,
předsedové výborů 750 Kč a místostarosta 3.000 Kč. Starosta podal návrh na odměny
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takto: neuvolnění zastupitelé 500 Kč, neuvolnění předsedové výborů 1000 Kč a
místostarosta 6.000 Kč.
Byl podán protinávrh: zastupitelé 300 Kč, předsedové výborů 1.000 Kč, místostarosta
2.700 Kč s výplatou ode dne složení slibu ZO. Po vzájemné diskuzi se zastupitelé dohodli
na tom, že v systému odměňování zůstane stejný jako v minulých letech a navíc budou
bonusy podle práce pro obec. Na další zasedání zastupitelé promyslí bonusový systém, jak
motivovat a odměňovat aktivnější zastupitele. Hlasování o odměnách se odložilo na příští
zasedání.
9) Dodatečné odsouhlasení faktury
Ing. Marie Kašová zhotovila ve spolupráci s manželem plán na přístavbu školy za
300.000 Kč. Přitom si mohla účtovat cca 800.000 Kč (6-8% z celkové ceny díla). Protože
původní projekt neodpovídal skutečnosti, změnily se během stavby podmínky a bylo třeba
projekt opravit. Nyní firma Espena s.r.o., (Ing. Marie Kašová) za provedení dokumentace
skutečného provedení ve 4 vyhotoveních na akci „Přístavba 4 učeben MZŠ Dymokury“
žádají členy OZ, aby schválili dodatečné proplacení částky za projekt ve výši 28.000 Kč.
Dokumentace byla ověřena dne 3.9.2010 stavebním úřadem v Městci Králové a dne
1.11.2010 odsouhlasena bývalým starostou J. Červinkou. Protože částka převyšuje
20.000 Kč, musí o ní rozhodnout zastupitelstvo. Pro odsouhlasení faktury:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Starosta musí sepsat dodatek smlouvy o dílo 2009-203 na uvedenou finanční částku.
10)
Rozpočtové opatření č. 8/2010
Starosta seznámil zastupitele s předloženým RO č. 8/2010 a s jednotlivými položkami. Pro
schválení rozpočtového opatření č. 8/2010.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
11)
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
Všichni zastupitelé obdrželi kopii zápisu dílčího přezkoumání hospodaření obce Dymokury
za rok 2010 ze dne 19.11.2010. č.j. 116088/2010/KUSK Krajského úřadu Středočeského
kraje. Podle písmena B zápisu byly zjištěny chyby a nedostatky v porušování předpisů.
K jejich odstranění vydává starosta Opatření ze 20.11.2010, které je uvedeno jako příloha
tohoto zápisu.
Pro schválení Opatření ze 20.11.2010:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
12)
Dlouhodobý plán obce
Zastupitelé se musí pro rozpočtový výhled na další 4 roky sjednotit v názoru, které služby a
v jaké výši bude v následujících letech podporovat.
Sociální služby
Z bývalého zdravotního střediska vybudovat chráněné bydlení pro seniory, je nutný
provést průzkum zájmu sociálních služeb (úkol pro sociální výbor). MMR bude
během 2 měsíců vyhlašovat dotace pro tento účel. Od 1. února 2011 bude možno žádat
v programu ministerstva životního prostředí Zelená úsporám na komplexní zateplení
budov.
Zdravotní služby
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– praktický lékař, stomatolog a lékárna zatím funguje. Vyskytují se problémy
s vlhkým zdivem. Kolem budovy bude nutno udělat řádnou izolaci, odsunout chodník
od budovy, odvést dešťovou vodu a kontaktovat VaK Nymburk, aby zajistilo opravu
nefungující kanalizace před sladovnou. Potřebnost zajištění ošetřovatelské služby
zjistí sociální výbor. V současné době jsou poruchy na zubařském křesle. Do příštího
jednání budou známy finanční náklady na opravu.
Vzdělávací služby
– do MZŠ a MŠ už bylo investováno dost, v MŠ ale netěsní okna, vlhnou zdi, zvenku
praská omítka.
Kultura a sport
Obec může:
1) přímo zřizovat kulturní zařízení, tj. koupit hotel a starat se o něj (většina ZO je proti
koupi), nebo
2) pouze přispívat na některé činnosti zařízením jiným (příspěvkovým organizacím,
spolkům a sdružením). Mnoho z akcí lze vykonávat v kostele nebo ve škole
(tělocvična, školní jídelna) nebo v sálech okolních obcí. Škola předloží zastupitelstvu
plán kulturně vzdělávacích akcí, které koná pro veřejnost, na spolupráci se bude
podílet i sociálně-kulturní výbor a další organizace, spolky a knihovna. Ředitel školy
zjistí možnost pořádání plesů ve školní jídelně (podlahová plocha -záchody, šatna,
kapela, občerstvení).
Obec pomůže jak finančně, tak i v propagaci kulturních akcí.
3) se pokusí zjistit možnost vytvořit v budoucnu společenský sál v prostorech
hasičárny. V nejbližší době se přizve projektant k posouzení a případné vytvoření
studie, která by obsahovala všech zainteresovaných úřadů k vybudování
společenského sálu. Cena studie 20 – 30 tisíc Kč. Teprve poté by obec mohla nechat
vypracovat projekt.
Ve sportu – nové herní prvky na dětském hřišti.
Nadbytečný majetek?
Malá škola – prodat, či hledat využití obcí? Zjistit zájem o koupi či využití, zjistit
dotace (místostarosta, starosta).
Sladovna spodní část – nabídnout k prodeji.

Bydlení
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Obec má 12 bytů, snahou je ponechat si pouze malé byty, než si mladé rodiny pořídí
vlastní dům. Obec na ně nebude doplácet z veřejných rozpočtů. Je třeba zjistit stav
jednotlivých nemovitostí a potřebné investice.
Letní kino – někteří zastupitelé chtějí obnovit provoz
Veřejný pořádek a požární ochrana – není třeba řešit, aktuálně funguje.
Pitná voda
Obec musí zajistit odborné posouzení nezbytnosti rekonstrukce podzemních nádrží na
pitnou vodu – fa. František Janek, Velké Zboží – do konce roku 2010.
Životní prostředí
Firma Praga Mineral s.r.o. svojí zamýšlenou skládkou a drtírnou uhlí na území
průmyslové zóny velmi ovlivňuje kvalitu životního prostředí (prach, hluk) zejména v
nejbližším okolí. Obec si vyžádá od stavebního úřadu v Městci Králové všechny
podklady týkající se nepovolené skládky uhlí a změny využití územního plánu, vydá
nesouhlasné stanovisko k projektové dokumentaci na akci Manipulační sklady tuhých
paliv – uhlí. Bude podporovat oprávněné požadavky občanského sdružení Zdravé
Dymokury. Obecní úřad bude na základě foto a videodokumentace ukládat pokuty
osobám, které naruší životní prostředí v obci.
Starosta vyzve ke schůzce p. Jiřího Havelku, aby vysvětlil rušení nočního klidu,
využití obecní cesty a neoprávněné podnikání.
Starosta vyzve ke schůzce a následné pomoci při řešení skládky a drtírny uhlí:
starostu Nymburka a náměstka hejtmana Středočeského kraje pro oblast životního
prostředí a zemědělství Ing. Miloše Peteru a dále hejtmana Středočeského kraje
MUDr. Davida Ratha.
Místostarosta se navíc zúčastní také schůzky občanská poradna a zajistí podání
předběžného opatření u soudu.
Omezení průjezdu vozidel nad 12 tun obcí – zjistí a zařídí místostarosta.
Údržba veřejné zeleně - bude třeba vyhodnotit efektivnost využití nové techniky.
Nakládání s odpady – zachovat stávající systém či přejít ke konkurenční firmě AVE,
NIKOS, TS Poděbrady (ceny zjistí starosta), zvážit možnost přemístění sběrného
dvora – zajistí p. Sobota (za kantýnou nebo v okolních obcích?)
Doprava – postavit autobusovou zastávku, zachovat stávající systém dopravního spojení a
údržby silnic. Vybudovat nové chodníky či opravovat staré.
Služby obecního úřadu – ověřování dokumentů, agenda OP a cestovních pasů, matrika
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Obec musí v nejbližší době vytvořit lepší podmínky pro práci účetní a matrikářky a
zvážit další pracovní sílu. V prostoru kadeřnictví by se vybudovala místnost pro
účetní. Cenu vybourání dveří a natažení sítí zjistí do příštího zasedání starosta.
13)
Autobusová zastávka
Při pátečním jednání se starosta a místostarosta domluvili s p. T. Czerninem a
Ing. T. Czerninem na možném umístění čekárny autobusové zastávky na jejich pozemku.
Právník p. Czernina by připravil smlouvu o pronájmu pozemku (třeba na 30 let), na kterém
by byla čekárna umístěna. Předložené návrhy autobusové čekárny byly zastupitelů zaslány.
Byla vybrána čekárna s kaleným sklem do 60.000,- Kč o rozměrech 180 x 420 cm s
1 lavičkou. Objednávku zajistí neprodleně starosta.
Možnost instalace kamerového systému u zastávky, kostela a letního kina - zjištění ceny
zajistí místostarosta.
14)
Nové webové stránky obce
Dne 20.9.2010 podepsal bývalý starosta p. J. Červinka s firmou Galileo Corporation s.r.o.
Smlouvu o dílo na zhotovení internetové prezentace v ceně 8.460 Kč bez DPH (viz. dvě
přílohy). Dále podepsal se stejnou firmou Smlouvu o provozu internetové prezentace a
poskytování dalších webhostingových služeb. Cena za roční provoz činí 6.500 Kč bez
DPH. Po diskuzi vzešel návrh, že výdaje na stránky jsou příliž velké. Starosta musí
prohlédnout smlouvu o nových webových stránkách, pokusit se zjistit nové možnosti,
nabídka neodpovídá poptávce obce, vyvolat jednání se zhotovitelem, upřesnit záměr
nových webových stránek. Na příští jednání je pozvaná obchodní zástupkyně firmy Galileo
Corporation s.r.o.
15)
Hledání nového kronikáře
Na minulém zasedání podal p. Václav Sobota oznámení zastupitelům, že k 31. prosinci
2010 skládá funkci místního kronikáře, kterou svědomitě vykonává již 35 let. Předání
připraví během ledna příštího roku do rukou svého nástupce a starosty obce. Zastupitelé
vyzývají všechny občany, kteří by měli o tuto práci zájem, aby kontaktovali OÚ a také
p. Václava Sobotu, který je seznámí se vším, co tato práce obsahuje. OÚ sepisuje na každý
rok s kronikářem dohodu o provedení práce – provádění fotodokumentace dění v obci se
zápisem do kroniky obce. Předpokládaný rozsah je 7 – 8 hodin měsíčně, tj. 90 hodin za rok.
Ve skutečnosti pan Sobota věnuje kronice mnohem více času. Zastupitelé pozvou na
lednové zasedání p. Václava Sobotu do školy, aby zde vystavil v den zasedání kroniku.
Dále odsouhlasili odměnu za jeho dlouholetou práci kronikáře finanční dar v hodnotě
10.000 Kč.
16)

Diskuse
a) Žádost FK o příspěvek
FK Dymokury žádá o finanční příspěvek 30.000 Kč na činnost fotbalového klubu
k uhrazení části provozních výdajů.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
b) Černá stavba MS Dymokury
Starosta požadoval od zástupců MS Dymokury vysvětlení oprávnění jejich stavby
na obecním pozemku u sladovny. Předseda MS předložil zastupitelům Smlouvu o
dlouhodobém pronájmu a opravě kůlny při nemovitosti čp. 99, která byla podepsaná
dne 30.6. 2010 starostou obce, předsedou MS a hospodářem MS. Je divné, že tato
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smlouva na obci chyběla, bývalý starosta ji krajským auditorům zapřel, a také je
evidentní, že se nejedná o opravu kůlny, nýbrž stavbu zcela nové kůlny, která
zasahuje do obvodového zdiva sladovny. Pro stavbu byly použito dřeva a střešní
krytina z přístavby školy. O této smlouvě nevěděla většina zastupitelů. Je třeba
zjistit, zda nedošlo k pochybení podle stavebního zákona. Podle připomínky
k zápisu předsedy MS se nejedná o černou stavbu MS, ale obce. Tato stavba není v
majetku MS, to ji pouze na své náklady provádělo.
c) Stanovení ceny za likvidaci odpadů pro rok 2011 – zvýšení ceny
Hlavní důvod úpravy cen je zákonem upravená daň za uložení na skládku, která
byla od r. 2005 navýšena 2x.
Ceny známek jsou uvedeny v příloze.
Starosta zjistit do příštího zasedání ceny AVE, NIKOS, TS Poděbrady a porovná je
se současnou smlouvou.
d) Rozpočtový výhled a 1. návrh rozpočtu
Starosta ukládá finančnímu výboru, aby ve spolupráci se starostou a správcem
rozpočtu připravili rozpočtový výhled na roky 2011 – 2014 a dále 1. návrh rozpočtu
pro rok 2011 a návrh rozpočtového provizoria na období od 1.1. 2011 do doby
schválení rozpočtu pro rok 2011. Termín: do 13.12.2010.
e) Návrhy do rozpočtu – výzva všem organizacím, spolkům, zastupitelům a občanům,
aby během 14 dnů předkládali své návrhy do rozpočtu na OÚ.
f) Žádost o pokácení obecních stromů
P. Perenský ze Svídnice žádá o pokácení 2 lip před jeho domem. Pan J. Malát
posoudí nutnost kácení do příštího zasedání.
g) Schválení záměru prodeje bytu č.p. 280/6 (nájemci Chlubnovi).
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
h) Žádost o poskytnutí příspěvku pro organizační složku obce na komín v hasičské
zbrojnici ve výši 30.000,- Kč. Vyúčtuje se materiál, nikoliv práce.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
i) Zjistit funkčnost rozhlasu, v občasníku zadat dotaz, kde nefunguje. Možnosti
rozhlasu Černá Hora, Svídnice.
j) Prohlídka veřejného osvětlení, revize. Firma Medios (dotace na kabelizaci veřejného
osvětlení v Černé Hoře).
k) Opravy místních komunikací – nutno odložit na jarní a letní období, závady hlásit na
OÚ.
l) Zprávy kontrolního výboru, včetně uvedení dlužníků. Žádost o další postup –
zodpovídají všichni zastupitelé.
Starosta ukončil jednání ve 23.05 hodin. Další zasedání ZO svolává na pondělí 13.12.2010 na
obecním úřadu od 19 hodin.

U s n e s e n í ZO č. 7/2010 ze dne 22. listopadu 2010
Zastupitelstvo obce schvaluje
7/2010/ 2 ověřovatele zápisu p. Jaroslava Červinku, Mgr. Františka Kuneše a Mgr. Jiřího
Lazara a zapisovatele Mgr. Pavla Ambrože
7/2010/ 3 program zasedání zastupitelstva
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7/2010/ 6
7/2010/ 7

zřízení sociálně-kulturního výboru, jehož předsedkyní je Bc. Marie Kunešová
zřízení Osadního výboru Svídnice, jehož předsedou je JUDr. Zdeněk Slavík a
členové Ludmila Kubálková, Jan Fryš, Dana Králová, Bořík Rys
7/2010/ 9 fakturu firmě Espena s.r.o. v hodnotě 28.000 Kč
7/2010/ 10 rozpočtové opatření č. 8/2010
7/2010/ 11 přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření obce ze dne 19.11.2010 pod č.j. 116088/2010/KUSK
7/2010/ 16a FK Dymokury příspěvek 30.000 Kč
7/2010/ 16g záměr prodeje bytu č.p.280/6
7/2010/ 16h poskytnout příspěvek pro JSDH
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
7/2010/ 4 Bc. Marie Kunešová složila podle § 69 odst.2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, slib
člena zastupitelstva
7/2010/ 5 složení finančního výboru: zvolený předseda Michal Novák, členové:
Ing. Bohuslav Holý, Martin Malát
složení kontrolní výboru: zvolený předseda Ladislav Krátký, členové: Marie
Piskačová, Waldemar Grutke, Marie Hamplová, Miloslava Baláčková (poslední
2 členové pouze na 1 rok)
7/2010/ 12 dlouhodobý plán obsahující priority obce, které budou ZO podporovat
Zastupitelé musí rozhodnout o nezbytnosti či zbytnosti malé školy pro obec.
Zastupitelstvo obce ukládá
7/2010/ 8 všem zastupitelům promyslet bonusový systém, jak motivovat a odměňovat
aktivnější zastupitele.Termín: do 13.12.2010.
7/2010/ 12 řediteli školy zjistit možnost pořádání plesů ve školní jídelně - podlahová plocha,
toalety, šatna, kapela, občerstvení
Bc. Marii Kunešové zjistit finanční náklady na opravu zubařského křesla.
starostovi zjistit cenu vybourání dveří a natažení sítí na obecním úřadě.
starostovi zajistit odborné posouzení prostorů nad hasičárnou a možnosti
realizace společenského sálu.
starostovi do konce roku zajistit odborné posouzení stavu podzemních nádrží (fa
Janek).
starostovi vyzvat ke schůzkám p. Jiřího Havelku, dále náměstka hejtmana
Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Ing. Miloše
Peteru a také hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha.
místostarostovi zajistit podání předběžného opatření u soudu. Zjistit možnost
omezení průjezdu vozidel nad 12 t.
7/2010/ 13 starostovi objednat autobusovou čekárnu – neprodleně
místostarostovi zjistit možnost a cenu instalace kamerového systému u zastávky,
kostela a letního kina
7/2010/ 14 starostovi pozvat na příští jednání obchodního zástupce firmy Galileo
Corporation s.r.o.
7/2010/ 16b kontrolnímu výboru zjistit, zda nedošlo k pochybení podle stavebního zákona.
7/2010/ 16c starostovi zjistit do příštího zasedání ceny za odpad u firem AVE, NIKOS,
TS Poděbrady
7/2010/ 16d finančnímu výboru připravit rozpočtový výhled na roky 2011 – 2014 a návrh
rozpočtu pro rok 2011.
7/2010/ 16e všem organizacím, spolkům, zastupitelům a občanům, aby do do 13.12. 2010
předkládali své návrhy do rozpočtu a rozpočtového výhledu na obecní úřad.
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7/2010/ 16f panu J. Malátovi posoudit nutnost kácení obecních lip ve Svídnici do příštího
zasedání.
Zastupitelstvo obce vyzývá
7/2010/ 15 občany, kteří by měli zájem o práci kronikáře Dymokur, aby kontaktovali OÚ
Zapsal 25. listopadu 2010

Zápis ověřili:

Mgr. Pavel Ambrož

Mgr. František Kuneš

Mgr. Jiří Lazar

Příloha č.1 k zápisu č. 8/2010

Přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření obce ze dne 19.11.2010 pod č.j. 116088/2010/KUSK Krajského
úřadu Středočeského kraje.
Podle písmena B zápisu byly zjištěny následující chyby a nedostatky v porušování předpisů.
§13 odst. 3 z. č. 250/2000 Sb. Příjmy a výdaje v době rozpočtového provizoria (v případě
pozdějšího schvalování rozpočtu) budou v příštích letech součástí schváleného rozpočtu.
§16 odst. 4 z. č. 250/2000 Sb. Schodek 1.864 Kč bude napraven v RO č.9/2010.
§ 4 odst. 4, 5 z. č. 250/2000 Sb. Při schvalování rozpočtu na rok 2011 musí být zřejmé, jestli
jde o rozpočet vyrovnaný, schodkový či přebytkový.
§78 z. č. 262/2006 Sb. Starosta zavede v příštím roce evidenci odpracovaných hodin u dohod
o provedení práce.
§3 odst. 1 z. č. 563/1991 Sb. Starosta bude od 1.12. 2010 předkládat účetní včas faktury a ta
bude účtovat faktury ke dni doručení.
Podle písmena C zápisu bylo porušení předpisů bezprostředně po zjištění napraveno.
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