Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č. 2/2017,
konaného dne 3.3.2017
Přítomni : p. Vítámvás, p. Karšulínová,p. Špačková, p. Špaček, p. Bartés
Nepřítomen : p.Brandlová, p. Tichá

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

zahájení
závěrečný účet obce Příštpo za rok 2016
účetní závěrka za rok 2016
inventarizační zpráva za rok 2016
rozpočtové opatření č. 1/2017
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 2016
----------------------------------------------------Mistostaroska obce Příštpo Marie Karšulínová předložila Závěrečný účet obce Příštpo za rok
2016.
Vyvěšeno bylo od 10.2.2017, vyvěšeno elektronicky od 10.2.2017, Sejmuto 3.3.2017.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.
Vyvěšeno od 10.2.2017, vyvěšeno elektronicky 10.2.2017. Sejmuto dne 3.3.2017.
Zastupitelstvo obce Příštpo projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Příštpo za rok 2016 a
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.
Výsledek přezkoumání – při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Starosta obce nechal hlasovat o schválení Závěrečného účtu za rok 2016.
Hlasování : pro
zdržel se hlasování
proti

5
0
0

Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo Závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad.
3/ Účetní závěrka za rok 2016
-----------------------------------Mistostarostka obce Příštpo Marie Karšulínová předložila ke schválení účetní závěrku za rok
2016. Předložila podklady pro schválení účetní závěrky :
Rozvaha k 31.12. 2016
Výkaz zisku a ztrát k 31.12. 2016
Příloha k 31.12.2016

Inventarizační zpráva k 31.12.2016
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Příštpo za rok 2016
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
Špačková Kateřina
Bartés Petr
Výrok o schválení účetní závěrky :
Zastupitelstvo obce účetní závěrku za rok 2016 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 2016
------------------------------------------Starosta obce předložil Inventarizační zprávu za rok 2016.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
5/ Rozpočtové opatření č.1/2017
-------------------------------------Místostarostka obce Příštpo, Marie Karšulínová, předložila rozpočtové opatření č. 1/2017.
Schváleno starostou dne 20.2.2017.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
6/ Ostatní
----------Starosta Antonín Vítámvás navrhl, že by se v březnu 2017 podala žádost na dotaci POV
Vysočina, na opravu místnosti v bývalé škole. Starosta nechal hlasovat o podání žádosti. .
Hlasování: pro
5
proti
0
zdržel se hlasování
0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo podání žádosti o dotaci POV Vysočina a pověřilo
starostu k podpisu této smlouvy.
Byly předány pamětní listy novým občánkům Příštpa – Danielu Tichému a Milanu Říháčkovi.
Jsou hotové plány na stavební úpravy a odbahnění rybníka Strážnice I. Nyní se vyřizuje
stavební povolení.

Byla projednána stížnost Ing. Bohumila Hloucha.

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

Zapsala : Karšulínová Marie

Ověřil : Bartés Petr
Špačková Kateřina

