Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č. 2/2016,
konaného dne 4.3.2016
Přítomni : p. Vítámvás, p. Karšulínová, p.Nemeškalová, p. Špačková, p. Špaček, p. Bartés
Nepřítomen : p.Brandlová

Program : 1/
2/
3/
4/
5/
6/

zahájení
závěrečný účet obce Příštpo za rok 2015
účetní závěrka za rok 2015
inventarizační zpráva za rok 2015
Úřad práce
ostatní

1/ Zahájení
------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás zahájil v 19 hod. zasedání zastupitelstva obce
Příštpo, přivítal přítomné na zasedání.
2/ Závěrečný účet obce Příštpo za rok 2015
----------------------------------------------------Mistostaroska obce Příštpo Marie Karašulínová předložila Závěrečný účet obce Příštpo za rok
2015.
Vyvěšeno bylo od 2.2.2016, vyvěšeno elektronicky od 2.2.2016, Sejmuto 4.3.2016.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.
Vyvěšeno od 16.2.2016, vyvěšeno elektronicky 16.2.2016. Sejmuto dne 4.3.2016.
Zastupitelstvo obce Příštpo projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Příštpo za rok 2015 a
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.
Výsledek přezkoumání – při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Starosta obce nechal hlasovat o schválení Závěrečného účtu za rok 2015.
Hlasování : pro
zdržel se hlasování
proti

6
0
0

Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo Závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad.
3/ Účetní závěrka za rok 2015
-----------------------------------Mistostarostka obce Příštpo Marie Karšulínová předložila ke schválení účetní závěrku za rok
2015. Předložila podklady pro schválení účetní závěrky :
Rozvaha k 31.12. 2015
Výkaz zisku a ztrát k 31.12. 2015
Příloha k 31.12.2015
Inventarizační zpráva k 31.12.2015

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Příštpo za rok 2015
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle § 84 odst. 2 písm. b/ zákona č.
128/2000 Sb., o obcích :
Zastupitelé obce Příštpo , přítomní při schvalování účetní závěrky
Vítámvás Antonín
Karšulínová Marie
Špaček Josef
Nemeškalová Pavla
Špačková Kateřina
Bartés Petr
Výrok o schválení účetní závěrky :
Zastupitelstvo obce účetní závěrku za rok 2015 schvaluje.
Vyjádření účetní jednotky k výroku.
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností
posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace obce Příštpo.
Účetní akceptovala schválení účetní závěrky bez připomínek
4. Inventarizační zpráva za rok 2015
------------------------------------------Starosta obce předložil Inventarizační zprávu za rok 2015.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
5/ Úřad práce
---------------Starosta oznámil, že byla zvýšena minimální mzda od 1.1.2016 na 9.900 Kč.
Starosta Antonín Vítámvás navrhl, že by se v březnu 2016 podala žádost na Úřad práce na
Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací na rok 2016.
Počet pracovníků 4. Starosta nechal hlasovat o případné Dohodě o vytvoření pracovních
příležitostí s nástupem od 1.5.2016.
Hlasování: pro
6
proti
0
zdržel se hlasování
0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo případnou Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí
v počtu 4 pracovníků a pověřilo starostu k podpisu této dohody.

6/ Ostatní
----------Starosta obce předložil odpisový plán na rok 2016.
Nechal uhlasovat o odpisovém plánu na rok 2016.
Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

6
0
0

Usnesení :
Zastupitelstvo schválilo odpisový plán na rok 2016.
Starosta oznámil, že od 11.4.2016 – 15.5.2016 povede přes naší obec objížďka jedním
směrem. Uzavřena bude cesta v Mor. Budějovicích.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Starosta seznámil se zápisem kontrolního výboru ze dne 26.2.2015 a se zápisem finančního
výboru ze dne 26.2.2016.
Zastupitelstavo bere na vědomí.

…………………………………………….
starosta obce P ř í š t p o
Vítámvás Antonín

Zapsala : Karšulínová Marie

Ověřil : Nemeškalová Pavla
Špačková Kateřina

