Seznam přijatých usnesení na schůzi ZO dne 17-06-2021

07/2021
ZO schvaluje finanční dar ve výši 5000 Kč Svazu včelařů ve Volyni.

08/2021
ZO schvaluje finanční dar ve výši 10000 kč pro Pekařství a cukrářství Kodádek s.r.o.

09/2021
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku Obce Předslavice č. 1/2021 o místním
poplatku z pobytu

10/2021
ZO schvaluje smlouvu o věcném břemeni Kakovice u Volyně – kabelizace

11/2021
1.ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru v plném znění.
2. ZO souhlasí s vypuštěním sledování plnění usnesení, která byla označena
KV jako splněná.
3. ZO ukládá starostce připojit zprávu jako přílohu zápisu z jednání a
zabezpečit její zveřejnění dohodnutým způsobem.
4. ZO ukládá kontrolnímu výboru nadále sledovat nesplněná usnesení z
předešlého období a pravidelně nejméně 1 x za rok informovat ZO o stavu
jejich plnění.

12/2021
Zastupitelstvo obce podle ustanovení § 84, odst. 2, písm. b) zákona o obcích
schvaluje účetní závěrku za rok 2020.

13/2021
Zastupitelstvo obce podle § 84, odst. 2, písm. b) zákona o obcích schvaluje
závěrečný účet za rok 2020. Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet za rok
2020 společně se zprávou z přezkumu hospodaření za rok 2020. Zastupitelstvo obce

vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2020 a přijímá výrok k
závěrečnému účtu s výhradou a v bodě 3 tohoto zápisu přijímá opatření k nápravě
chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2020.
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2020 s výhradou.
14/2021
Zastupitelstvo obce přijímá usnesení k nápravě chyb a nedostatků:
1. Obec bude dodržovat § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
- zejména listina osvědčující právní jednání bude opatřena doložkou potvrzující
právní jednání ve smyslu zákona.
2. Obec bude dodržovat § 219 odst. 1 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- zejména zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou
zakázku včetně všech jejich změn a dodatků v souladu se zákonem.
3. Obec bude dodržovat § 30 odst. 7 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů
- zejména inventurní soupisy budou obsahovat skutečnosti, které budou umožňovat
jednoznačné určení majetku a závazků.
4. Obec bude dodržovat ČÚS č. 703 bod 5.2.- územní celek dodrží postupy účtování
transferů s povinností vypořádání.
15/2021
ZO bere na vědomí hospodaření s poskytnutým finančním příspěvkem pro FC
Předslavice v roce 2020 ve výši 30000,- Kč a schvaluje toto využití jako účelné
vynaložení prostředků na zajištění činnosti FC Předslavice

16/2021
ZO bere na vědomí hospodaření s poskytnutým finančním příspěvkem pro SDH
Předslavice v roce 2020 a schvaluje toto využití jako účelné vynaložení prostředků na
zajištění akceschopnosti SDH.

17/2021
ZO schvaluje účast ve sdruženém nákupu elektrické energie, pro obec Předslavice.
včetně příspěvkových organizací prostřednictvím sdružené poptávky s ostatními
obcemi v průběhu trvání aktuální smlouvy v jakémkoli vhodném termínu, který se řídí

vývojem ceny komodity na trhu. Podkladem pro volbu vhodného termínu bude vždy
graf objektivního vývoje ceny poskytnutý makléřem.
Rozhodnutím o vhodnosti termínu tímto zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce.

18/2021
ZO schvaluje záměr pronájmu pozemku č. 1076/1 v kú Úlehle u Předslavic o výměře
90m2 dle nákresu.

19/2021
Zastupitelstvo obce Předslavice
a) rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební
zákon) o pořízení Územní studie plochy Z8 Předslavice- na základě stanovené
podmínky v Územním plánu Předslavice
(dále jen ÚS)
b) bere na vědomí Zadání územní studie plochy Z8.
c) určuje zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování ÚS
d) určuje pořizovatele ÚS – oprávněná úřední osoba pořizovatele:
Ing. Hana Roudnická, Kosmonautů 1262, 386 01 Strakonice

e) ukládá starostovi obce předat pořizovateli žádost o zajištění pořízení ÚS v tomto
rozsahu:
1. Zajištění vyhotovení návrhu ÚS, konzultace nad rozpracovaným návrhem
2. Průběžné konzultace nad návrhem ÚS
3. Projednání návrhu ÚS s vybranými dotčenými orgány
4. Zajištění finální formy ÚS
5. Vyplnění údajů o pořizované ÚS v Registračním listu územní studie (Příloha č. 14
k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) a podání návrhu na jejich vložení do Evidence územně
plánovací činnosti.

20/2021
ZO pověřuje starostku uzavřít mandátní smlouvu s Ing. Hanou Roudnickou a
smlouvu o dílo s Ing. Arch. Dagmar Buzu

21/2021
ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč na provoz linky bezpečí

22/2021
ZO schvaluje mimořádnou odměnu účetní obce za rok 2020 ve výši 10000,- Kč

23/2021
ZO schvaluje hrubou mzdu pro účetní obce ve výši 10000,- Kč měsíčně s platností
od 1.7.2021

