Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva
Obce Bukovice, konaného dne 21. 6. 2021
v 19,00 hod. zasedací místnosti Bukovice

Přítomni:

ing. Šrůtek Milan, ing. Hejnyš Petr, Berka Miloš, Binar Luboš,
Geislerová Helena, Hotárek Jan, Kops Václav, Matějec Jaromír
8 členů zastupitelstva - ZO je usnášeníschopné

Omluveni: - - Nemluveni: - - -

Zapisovatel: Pohlová Helena
Ověřovatelé zápisu: Berka M., Kops. V.

Usnesení č. 3/19/2021
Zastupitelstvo obce Bukovice po projednání schvaluje program veřejného zasedání
ZO dne 21.6.2021
Výsledek hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/20/2021
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za kalendářní rok 2020 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením „s výhradou“.
1) ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Bukovice za rok 2020
zjištěna chyba (§ 10 ost. 3, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) – Zůstatek účtu
403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – ve výkazu Rozvaha
k 31.12.2020 nesouhlasí na prvotní evidenci o částku ve výši 729166,- Kč, v
majetkové evidenci je o tuto částku více.
2) ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Bukovice za rok 2020
zjištěna chyba (§ 10 ost. 3, písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) – Překročení
působnosti – Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou
na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se
zákonem
Zastupitelstvo obce přijalo systémové opatření ke zjištěným chybám, vyplývajících ze
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bukovice za rok 2020
1) Právní předpis: Vyhláška č. 270/20120 Sb., o inventarizaci majetku a závazku,
ve znění pozdějších předpisů

-

Chyba vzniknula vygenerováním neúplné sestavy z program majetku, kde
nebyly zobrazeny počáteční hodnoty odepisovaného majetku z převodového
můstku z r. 2011.
Chyba byla napravena: dodavatel softwaru nastavil zobrazení sestavy “Stav
rozpouštění transferů” historicky včetně období před r. 2011.

2) Překročení působnosti – Zadavatel neuveřejnil na profile zadavatele smlouvu
uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků v souladu
se zákonem.
- Zastupitelstvo obce přijalo systémové opatření, vyplývající ze Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Bukovice za rok 2020 – postupovat v souladu
se zákonem o veřejných zakázkách a do 15 dní od podpisu smlouvy o dílo
uveřejňovat každou zakázku, jejíž cena přesáhne 500 000 Kč bez daně z
přidané hodnoty včetně jejich změn a dodatků na profil zadavatele a zveřejnění
výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky do 3 měsíců od splnění
smlouvy
Zodpovídá: starosta
Výsledek hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/21/2021
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku sestavenou
rozvahovému dni, kterou tvoří: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha sestavená
31.12.2020, inventarizační zpráva, závěrečný účet obce za rok 2020, zpráva
výsledku přezkoumání hospodaření obce za kalendářní rok 2020, dle zákona
účetnictví.
Výsledek hlasování:

Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/22/2021
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku sestavenou
k rozvahovému dni příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bukovice,
kterou tvoří: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha sestavená k 31.12.2020
Výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Bukovice za rok 2020 je ve výši
88,47 Kč (zisk) v hlavní činnosti a výsledek hospodaření ve výši 2 522,63 Kč
v hospodářské činnosti.
ZO rozhodlo, že výsledek hospodaření z hlavní činnosti bude rozdělen takto: 88,47 Kč
převede do fondu rezerv příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bukovice. Výsledek
hospodaření z hospodářské činnosti 2 522,63 Kč převede do fondu rezerv příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Bukovice.
Výsledek hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/23/2021
Zastupitelstvo obce Bukovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č.
1/2021
Výsledek hlasování

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ing. Milan Šrůtek – starosta obce

Ing. Hejnyš Petr – místostarosta obce

