Obec Nová Telib
Z Á P I S
ze zasedání zastupitelstva obce Nová Telib
konaného dne 17.5.2010 v 17.OO hod. v zasedací místnosti OU
Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu
Omluveni: Jiří Dlask , Jaroslav Zvěřina
Zapisovatel:

Neomluveni:

/

Petr Dlask

Program jednání:
1. Úvod
Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta přivítáním přítomných zastupitelů a konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a svojí účastí na zasedání je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
2. Kontrola zápisu ZO Nová Telib z minulé schůze
3. Volby do PS – 28.5.2010
4. Výsledek auditu z 22.4.2010
5. Závěrečný účet roku 2009
6. Oprava místních komunikací
7. Neinvestiční akce na rok 2010
8. Rozpočtové opatření č. 2. v roce 2010
9. Diskuze . závěr
Starosta vyzval přítomné zastupitele k odsouhlasení uvedeného programu zasedání .
Hlasování o předloženém programu : pro návrh ………………….5 členů
proti ………………………. /
zdrželo se ………………… /
Program jednání zastupitelstva byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi :

Hlasování :

Libor Poupa
Petr Kryštofek

pro návrh …………….5 členů
proti…………………. /
zdrželo se……………. /

Návrh na ověřovatele byl schválen.

-22. Kontrola zápisu z minulého zasedání.
Přítomní zastupitelé byli seznámeni se zápisem z minulého zasedání ze 22.3.2010.
Proti zápisu nebyly vzneseny žádné námitky.
3. Volby do PS – 28.5. - 29.5.
Starosta informoval přítomné zastupitele o zajištění průběhu voleb do PS, které
proběhnou ve dnech 28. a 29.5.2010, výši záloh, nákladů a odměn.
4. Výsledek auditu za rok 2009
Pí. Poupová podala informaci o průběhu auditu, který byl uzavřen zprávou s konstatováním
3 zjištěných závad.
ZO bere na vědomí výsledek auditu za rok 2009, který proběhl 22.4.2010
5. Závěrečný účet roku 2009
a) ZO schválilo závěrečný účet za rok 2009
Příjem v roce 2009
…………….. 1,705.748,86 Kč
Výdaje v roce 2009
…………….. 1,277.395,83 Kč
Přebytek
…………….. 428.353.03 Kč
ZO schválilo závěrečný účet za rok 2009 s výhradou a byla přijata nápravná
opatření s termínem vypořádání do 31.12.2010
b) ZO byl předložen ke schválení předpis č. 1 obce Nová Telib - nápravné opatření
6. Oprava místních komunikací
ZO bere na vědomí nabídky dvou firem na opravu místních komunikací,
které budou vyhodnoceny a rozhodnuty na mimořádném zasedání dne 26.5.2010.
7. Neinvestiční akce na rok 2010
V návaznosti na rozvoj obce ZO rozhodlo o rozšíření veřejného osvětlení obce
o dva sloupy osvětlení směrem k vodárenské nádrži a jaden sloup v „Pražské ulici“
směrem k novostavbě pana Plechatýho.
8. Došlá pošta . diskuze , různé, závěr
- Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2010
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.2, pro rok 2010-10-19

- 3 Usnesení č.3/05/2010
Ze zasedání zastupitelstva obce Nová Telib, které se konalo
17.5.2010
1. ZO vzalo na vědomí výsledek auditu za rok 2009, který proběhl 22.4.2010
2. ZO schválilo závěrečný účet za rok 2009 s výhradou, a byla přijata
nápravná opatření s termínem vypořádání do 31.12.2010.
- ZO – schválilo vnitřní předpis č.1 obce Nová Telib
1. náprava – po kontrole přezkoumání bylo provedeno zaúčtování odpisu prodeje
pozemku pč. 437/1 a 437/2 – 54 m2 v v účetní hodnotě Kč 1.830,15 ůčetním
dokladem V000022 k 30.4.2010.
2. náprava – po kontrole přezkoumání bylo vnitřním předpisem schváleným ZO
dne 17.5.2010 stanoveno, že dokladová inventura za rok 2010 bude provedena
na základě skutečně došlých faktur. Dále ve směrnici o oběhu účetních dokladů,
s účinností od 14.1.2010 je stanoveno, předepisovat faktury dle data vystavení,
na základě skutečných faktur.
3. náprava - po kontrole přezkoumání bylo provedeno zaúčtování inventarizačního
rozdílu účetním dokladem V000201 k 31.3.2010.
3. ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2. pro rok 2010
4. ZO schválilo výši záloh a nákladů na volby do PSW ve dnech 28. – 29.5.2010.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno starostou obce v 19,30 hod.
Součástí tohoto zápisu jsou přílohy :
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
2. Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce s podpisy jednotlivých zastupitelů
o osobním převzetí pozvánky
V Nové Telili dne 17.5..2010

Zapisovatel : ……………………….

Ověřovatelé zápisu : ……………………………
……………………………

Starosta obce :

