Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Včelná
konaného dne 20.6.2018 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Navržený program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Schválení účetní závěrky obce za rok 2017
4. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2017
5. Různé
Přítomní zastupitelé:
1) Antonín Krajčír
2) Ing. Jan Lexa
3) Ing. Karel Pokorný
4) Ing. Stanislav Pražák
5) Miroslava Stránská
6) Michal Šlinc

Omluvení zastupitelé:
 Mgr. Kamil Feitl – místostarosta
 Ing. Jarmila Mandžuková
 Roman Zajíček – místostarosta
Další zúčastněné osoby:
– zapisovatel Mgr. František Mareš
– 4 hostů dle prezenční listiny

Zasedání zahájeno v 18:05 hodin.
Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
Z jednání pořizován neveřejný zvukový záznam k případné kontrole zápisu.
1. Zasedání zahájila Miroslava Stránská pověřená k vedení zasedání v nepřítomnosti obou
místostarostů. Přivítala přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je při 6 přítomných zastupitelích
usnášeníschopné.
2. Ověřovateli zápisu předsedající jmenuje Ing. Karla Pokorného a Ing. Stanislava Pražáka.
3. Miroslava Stránská informuje, že je třeba projednat a schválit účetní závěrku obce za rok 2017.
Hospodaření obce skončilo k 31.12.2017 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 9.010.954,07
Kč. Účetní výkazy sestavené ke konci roku obdrželi zastupitelé v podkladech k jednání.
Návrh usnesení č. 1/49/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje účetní závěrku Obce
Včelná za rok 2017 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 9.010.954,07 Kč." schválen
hlasováním 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Zastupitelé následně podepisují Protokol o schvalování účetní závěrky.
4. Miroslava Stránská informuje, že je třeba projednat a schválit Závěrečný účet obce za rok 2017.
Návrh Závěrečného účtu s přílohami zastupitelé opět obdrželi předem.
Návrh usnesení č. 2/49/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Závěrečný účet obce
za rok 2017, jehož přílohou je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2017, a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad." schválen hlasováním
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
5. Různé:
a) Miroslava Stránská informuje o dnes došlé žádosti od místního obyvatele o přezkoumání
umístění dopravní značky Zákaz stání v ulici Krátká. V ostatních ulicích značky zákazu stání
nejsou.
Michal Šlinc připomíná, že ve věci stanovení dopravního značení obec nerozhoduje,
správním úřadem je odbor dopravy Magistrátu města, kam by se žadatel měl obrátit.
b) Miroslava Stránská informuje o postupu při přípravě konkursu na místo ředitelky MŠ Včelná.
c) Michal Šlinc informuje, že mluvil s vlastníkem prodejního stánku na parkovišti u restaurace
U kaštanu. Bylo mu sděleno, že stánek bude odstraněn.
d) Miroslava Stránská připomíná akce kulturní komise: 13.10. zájezd do lázní, dále zájezd
do divadla.
e) Diskutováno o termínu dalšího zasedání zastupitelstva – předběžně v polovině srpna.
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Zasedání ukončeno v 18:18 hodin

Zapsal: Mgr. František Mareš dne 20. a 21.6.2018.

Ověřovatelé:

Místostarosta:

Ing. Karel Pokorný

..............................................

Ing. Stanislav Pražák

..............................................

Mgr. Kamil Feitl

..............................................
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