Zápis č. 46
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 45, dne 21.06.2018
Zahájení: 19:00
Přítomni: 8, dle presenční listiny
Omluveni: p. Jan Vávra, p. Josef Sýkora, p. Jiří Jurík
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Vítězslav Jílek, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: pan Jiří Rolník, paní Jitka Bohdalová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Přídolí, příspěvkové organizace městyse za rok 2017
Přezkoumání hospodaření obce, inventarizační zpráva za rok 2017
Schválení závěrečného účtu městyse Přídolí za rok 2017
Schválení účetní závěrky městyse Přídolí za rok 2017
Inventury – jmenování likvidační komise
Různé
a) Návrh na schválení Geometrického plánu
b) Návrh na výběr realizátora stavební akce „Výměna VO Přídolí“
c) Studie MŠ Přídolí
d) Pouťová zábava 2018 – pořadatelská služba
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 45 ze dne 12.06.2018 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program, který navrhl rozšířit o body a) Návrh na schválení Geometrického
plánu; b) Návrh na výběr realizátora stavební akce „Výměna VO Přídolí“; c) Studie MŠ Přídolí; d) Pouťová
zábava 2018 – pořadatelská služba
Návrh usnesení 2018-46-1: Program jednání byl schválen přítomnými členy ZM rozšířený o body a) až d).
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-46-1 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu pana Jiřího Rolníka a paní
Jitku Bohdalovou.
ad 3) Místostarosta předložil zastupitelům k projednání Návrh schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Přídolí,
příspěvkové organizace městyse za rok 2017 a navrhl usnesení:
Zastupitelstvo městyse Přídolí v průběhu celého roku efektivně posuzovalo rizika a možné ztráty v hospodaření,
které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit, a tím omezilo vznik problémů, které by vedly k neschválení
účetní závěrky. Zastupitelstvo městyse Přídolí rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů, že schvalovaná účetní
závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a schvaluje účetní závěrku Základní školy a
Mateřské školy Přídolí za rok s připomínkami v rozsahu dle výše uvedených finančních výkazů.
Výše hospodářské výsledku za rok 2017 je 0,-- Kč a do rezervního fondu příspěvkové organizace nelze nic převést.
Návrh usnesení 2018-46-3: Zastupitelstvo městyse Přídolí v průběhu celého roku efektivně posuzovalo rizika a
možné ztráty v hospodaření, které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit, a tím omezilo vznik problémů,
které by vedly k neschválení účetní závěrky. Zastupitelstvo městyse Přídolí rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů,

že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších
předpisů, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a schvaluje účetní závěrku
e Základní školy a Mateřské školy Přídolí za rok 2017 s připomínkami v rozsahu dle výše uvedených finančních
výkazů. Výše hospodářské výsledku za rok 2017 je 0,-- Kč, tudíž do rezervního fondu příspěvkové organizace
nelze nic převést.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-46-3 bylo schváleno.
ad 4) Místostarosta předložil zastupitelům na vědomí Přezkoumání hospodaření městyse Přídolí za rok 2017 a
návrh na schválení inventarizační zprávy. Na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření
městyse Přídolí a to v termínu 07. 09. 2017 a konečné přezkoumání hospodaření městyse Přídolí v termínu 06. 04.
2018. Přezkoumání vykonal ekonomický odbor, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí, pan Ing. Jan
Štaberňák a Marie Housková. Přezkoumání zahrnovalo ověření dodržování povinností uložených zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční
hospodaření obcí, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu
poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich požití, věcné a formální správnosti dokladů
o přezkoumávaných operacích. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Přídolí za rok 2017 je
součástí závěrečného účtu, který budeme projednávat v dalším bodě. Při přezkoumání hospodaření městyse za rok
2017 podle § 2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků
zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit
ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání nebyla zjištěna závažná rizika, která mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnosti. Závěr zprávy je uveden ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného
celku, která je součástí závěrečného účtu. Současně se zprávou o přezkoumání hospodaření městyse byla
zastupitelům předložena inventarizační zpráva za rok 2017 ( Příloha č. 1), která shrnuje řádnou inventarizaci
obecního majetku ke dni 31.12. 2017.
Místostarosta hodnotil kladně, že při auditu nebyly zjištěny chyby a nedostatky, zjednodušeně řečeno za „A“,
kladně hodnotil práci účetní Městyse Přídolí sl. Bc. Marie Turnhöferové.
Bez usnesení, ZM bere informace na vědomí
ad 5)
Místostarosta předložil zastupitelům k schválení závěrečný účet městyse Přídolí. Návrh závěrečného účtu byl po
dobu od 01. 06. 2018 do 21. 06. 2018 zveřejněn na úřední desce městyse a v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup na adrese www.pridoli.cz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v
zastupitelstvu obce. Při zveřejnění byla stanovena lhůta pro uplatnění písemných připomínek k návrhu
závěrečného účtu ze strany občanů, a to do 21. 06. 2018. V této lhůtě nebyly ze strany občanů k návrhu závěrečného
účtu doručeny žádné připomínky. ZM bere na vědomí, že ze strany občanů nejsou žádné připomínky a tudíž k nim
nevyjadřuje stanovisko.
Návrh usnesení 2018-46-5:
ZM projednalo údaje o ročním hospodaření městyse za rok 2017, které byly souhrnně zpracovány do závěrečného
účtu (závěrečný účet je přílohou zápisu). ZM projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2017, která je součástí závěrečného účtu. Auditorem při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017 podle § 2
a §3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích
přezkoumáních, které byly již napraveny z toho důvodu ZM nestanovuje lhůtu, ve které obec podá písemnou
zprávu o plnění přijatých opatření příslušnému přezkoumávajícímu orgánu. ZM projednalo závěrečný účet obce
spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření městyse za uplynulý kalendářní rok na základě § 43
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s celoročním hospodařením
městyse, a to bez výhrad.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-46-5 bylo schváleno.

ad 6) Místostarosta předložil zastupitelům k schválení návrh účetní závěrky městyse Přídolí za rok 2017.
Účetní závěrka je sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2017 za období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 za účetní
jednotku Městys Přídolí, IČ 00246093, se sídlem Přídolí 1, 381 01 Český Krumlov. Identifikovala průkazné účetní
záznamy a další skutečnosti významné pro uživatele účetní závěrky podle § 6 odst. 3 vyhlášky ministerstva financí
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění
pozdějších předpisů, jako: „Rozvaha ke dni 31. 12. 2017, Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2017, Příloha účetní
závěrky ke dni 31. 12. 2017, Výkaz FIN2-12M ke dni 31. 12. 2017, Inventarizační zpráva za rok 2017, Zpráva o
výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2017, Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok
2017, Hodnotící zpráva za rok 2017 a Protokol o kontrole ZŠ a MŠ Přídolí“. Starosta se za účetní jednotku ke
schvalování účetní závěrky podle § 7 odst. 3, vyjádřil takto: „předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly
zpracovány v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v
úplnosti. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka zpracovala
účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.“ A navrhl usnesení:
„Zastupitelstvo městyse Přídolí v průběhu celého roku efektivně posuzovalo rizika a možné ztráty v hospodaření,
které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit, a tím omezilo vznik problémů, které by vedly k neschválení
účetní závěrky. Zastupitelstvo městyse Přídolí rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů, že schvalovaná účetní
závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017
bez výhrad a připomínek a v rozsahu dle výše uvedených finančních výkazů. Zastupitelstvo současně rozhoduje o
převodu hospodářského výsledku za rok 2017 na účet nerozděleného zisku.“
Vyjádření účetní sl. Marie Turnhöferové k návrhu usnesení: „schválení účetní závěrky akceptuji bez připomínek“.
Návrh usnesení 2018-46-6: „Zastupitelstvo městyse Přídolí v průběhu celého roku efektivně posuzovalo rizika a
možné ztráty v hospodaření, které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit, a tím omezilo vznik problémů,
které by vedly k neschválení účetní závěrky. Zastupitelstvo městyse Přídolí rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů,
že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších
předpisů, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a schvaluje účetní závěrku
obce za rok 2017 bez výhrad a připomínek a v rozsahu dle výše uvedených finančních výkazů. Zastupitelstvo
současně rozhoduje o převodu hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 9 027 955,40 na účet
nerozděleného zisku.“
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-46-6 bylo schváleno.
Ad 7) Místostarosta předložil zastupitelům k projednání návrh na jmenování likvidační komise z důvodu vyřazení
nefunkčního majetku městyse Přídolí z důvodu vyřazení : Traktůrek StarJet i.č. 189, Multicar M25 i.č. 192 a další
drobný dlouhodobý hmotný majetek. Nikdo ze zastupitelů se dobrovolně nepřihlásil. Místostarosta p. Vítězslav
Jílek proto navrhl složení likvidační komise: Ing. Vítězslav Jílek – 1. místostarosta, Zdeněk Macek – 2.
místostarosta , Eva Dvořáčková – referent Úřadu městyse Přídolí.
Návrh usnesení 2018-46-7: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje jmenování likvidační komise: Ing.
Vítězslav Jílek – 1. místostarosta, Zdeněk Macek – 2. místostarosta , Eva Dvořáčková – referent Úřadu městyse
Přídolí.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-46-7 bylo schváleno.
ad 8) Různé :
a) Místostarosta předložil návrh na schválení geometrického plánu č. 242-31/2018, rozdělení p.č. 2300/9
v k.ú. Malčice – Osek.

Návrh usnesení 2018-46-8a: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje geometrický plán č.
242-31/2018 , rozdělení p.č. 2300/9 v k.ú. Malčice – Osek.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-46-8a bylo schváleno.
b) Místostarosta předložil zastupitelům návrh na výběr realizátora stavební akce „Výměna VO Přídolí“.
Předložil dvě nabídky: Pavel Doušek, Borová 25, Český Krumlov 38101, IČ 60638427 s cenou
419.278,- Kč bez DPH, tj. 507.326,- Kč s DPH a IRO stavební s.r.o. , Domoradice 303, Český Krumlov
38101, IČ: 26072912 s cenou 473.370,- Kč bez DPH, tj. 572.778,- Kč s DPH.
Na opravu VO Přídolí byla získána dotace ve výši 250.000,- Kč s DPH.
Návrh usnesení 2018-46-8b: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje jako realizátora
stavební akce „Výměna VO Přídolí“ firmu Pavel Doušek, Borová 25, Český Krumlov 38101, IČ
60638427 s cenou 419.278,- Kč bez DPH, tj. 507.326,- Kč s DPH
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-46-8b bylo schváleno.
c) Místostarosta předložil na vědomí studii rozšíření MŠ Přídolí o jednu třídu 25 dětí.
Bez usnesení, ZM bere informace na vědomí
d) Místostarosta návrh na zajištění pořadatelské služby na Svatovavřineckou pouťovou zábavu 2018, která
se bude konat 12.8.2018. Ze zastupitelů se dobrovolně nikdo nepřihlásil. Místostarosta p. Vítězslav Jílek
řekl, že zajistí pořadatelskou službu Úřad městyse Přídolí
Návrh usnesení 2018-46-8d: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje, aby pořadatelskou
službu na Svatovavřineckou pouťovou zábavu 2018 zajistil Úřad městyse Přídolí
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-46-8d bylo schváleno.

ad 24) Diskuze
bez diskuze
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:38 hod.
Ověřil:
pan Jiří Rolník

.................................

paní Jitka Bohdalová

..................................

Zápis ověřen 29.6.2018

Ing. Vítězslav Jílek
místostarosta

