Z Á P I S č. 21
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice
konaného dne 28. 6. 2013 ve 16.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68
Program:
1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
zapisovatelky).
2. Schválení závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2012.
3. Schválení rozpočtového opatření č.1 provedeného starostkou obce dne 27.5.2013.

Bod č. 1 – Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
zapisovatelky)
Předsedající, starostka obce Ing. Lenka Lišková, zahájila v 16.00 hod veřejné zasedání
zastupitelstva obce Řícmanice, přivítala zúčastněné, konstatovala, že informace o konání
zasedání byla řádně zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řícmanice a na
elektronické úřední desce dne 20. 6. 2013. Dále konstatovala, že je přítomno 7 členů
zastupitelstva dle presenční listiny přiložené k zápisu. Zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné. Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a zveřejněn na úřední
desce obecního úřadu a na elektronické úřední desce a k zápisu nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Starostka navrhla ověřovatele zápisu Mgr. Libora Slabého a Ing. Josefa Hustáka, kteří
s návrhem souhlasili. Zapisovatelkou jmenovala Lenku Kunčarovou.
Dále starostka obce seznámila přítomné s programem a před hlasováním dala přítomným
občanům možnost vyjádřit se.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 21. zasedání
zastupitelstva obce Řícmanice Mgr. Libora Slabého a Ing. Josefa Hustáka, zapisovatelku
Lenku Kunčarovou, program zasedání :
1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
zapisovatelky).

2. Schválení závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2012.
3. Schválení rozpočtového opatření č.1 provedeného starostkou obce dne 27.5.2013.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 1.1-21/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 2 - Schválení závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2012.
Starostka předala slovo Lence Kunčarové, která sdělila přítomným, že nebyla obdržena
žádná připomínka a podala ke schvalovanému závěrečnému účtu vysvětlení. Před
hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným.
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Návrh usnesení:
Po skončení kalendářního roku 2012 byly údaje o ročním hospodaření obce Řícmanice
souhrnně zpracovány do závěrečného účtu.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném
členění podle rozpočtové skladby (v samostatné příloze výkaz FIN 2-12M), údaje o
hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů
v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce
a jím zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Řícmanice, okres Brno venkov,
příspěvková organizace.
Hospodaření obce za rok 2012 bylo přezkoumáno Krajským úřadem JMK dle zákona č.
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky, dále
nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí
závěrečného účtu.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn po dobu 15 dnů od 13.6.2013 do 28.6.2013 na
úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
K závěrečnému účtu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Zastupitelstvo obce uzavírá projednání závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2012
v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Kopie závěrečného účtu včetně jeho 2 příloh je přílohou tohoto bodu jednání č.2.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 2.2-21/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 3 - Schválení rozpočtového opatření č.1 provedeného starostkou obce dne 27.5.2013.
Starostka předala slovo Lence Kunčarové, která seznámila zastupitele a přítomné občany
s rozpočtovým opatřením č.1 provedené starostkou obce dne 27.5.2013. Nutnost provést
opatření byl propad zatrubnění potoka v ulici U Mlýnku, kdy na paragrafu 2321 –
„kanalizace“ na tuto opravu nebylo dostatečné množství prostředků. Starostka dala před
hlasováním možnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obec schvaluje rozpočtové opatření č.1 provedeného starostkou obce dne
27.5.2013.
Rozpočtové opatření č.1 ze dne 27.5.2013je přílohou tohoto bodu jednání č.3.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 3.3-21/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Diskuze
Starostka ukončila oficiální část v 16.30 hodin a vyzvala přítomné k diskuzi.
Příspěvek do diskuze nebyl.
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Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání ve 16.35 hodin.

Zapsala:

Lenka Kunčarová

Předsedající:

Ing. Lenka Lišková, starostka obce

dne…………………..

Zápis ověřili:

Mgr. Libor Slabý
Ing. Josef Husták

dne……………….
dne……………….
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