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           Zápis ze zasedání zastupitelstva obce  

konaného dne 13.06.2016 od 18.00 hodin 
Přítomni:   

členové zastupitelstva: Miroslav Tůma, Michal Kalista, Martin Ondřich Leoš Anděl, Jan Ondřich, 

Milan Tůma, Jana Kalistová   

Omluven: xxx 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva: 

Zasedání Zastupitelstva obce Zvíkov (dále též „zastupitelstvo“) bylo zahájeno  

v 18.00 hodin starostou obce Zvíkov (dále jen „předsedající“) Miroslavem Tůmou. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Zastupitelstvo obce Zvíkov určuje ověřovatele zápisu: Jana Kalistová, Milan Tůma 

Zastupitelstvo obce Zvíkov určuje zapisovatele: Jana Hanušová 

Schváleno všemi hlasy. 

 

Schválení programu: 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu.  

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

1. Zahájení  

2. Schválení programu jednání 

3. Rozpočtová změna č.3 

4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015, přijetí opatření k nápravě 

5. Schválení účetní závěrky roku 2015 

6. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2015 

7. Výběr firmy pro zhotovení opravy části cesty PV10 

8. Věcné břemeno E.ON Distribuce, a.s. 

9. Prodej pozemku pod stavbou 

10. Diskuse 

11. Závěr 

Program byl schválen všemi hlasy. 

 

ad. 3) Usnesení 07/2016 

OZ projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.3 bez výhrad. 

Usnesení 07/2016 bylo schváleno všemi hlasy bez výhrad. 

 

ad. 4) Usnesení 08/2016 

OZ bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015. Nebyl dodržen 

správný termín účtování. Toto bude napraveno správným zaúčtováním operace ke dni 13.6.2016. 

Navržené opatření k nápravě nedostatků vzešlých z auditu bylo schváleno. Projednaný návrh byl 

schválen všemi hlasy bez výhrad 

Usnesení 08/2016 bylo schváleno všemi hlasy bez výhrad. 

 

ad. 5) Usnesení 09/2016 

Zastupitelstvu obce byly předloženy závěrečné výkazy roku 2015: Fin 2-12M, Rozvaha, Výkaz 

zisků a ztrát, Příloha. Na základě těchto výkazů zastupitelstvo závěrku projednalo a schvaluje účetní 
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závěrku obce Zvíkov zpracovanou k 31.12.2015 za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 všemi 

hlasy bez výhrad. 

Usnesení 09/2016 bylo schváleno všemi hlasy bez výhrad. 

 

ad. 6) Usnesení 10/2016 

Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2015 na základě údajů o hospodaření obce, 

které byly vyvěšeny na úřední desce obce v užším rozsahu a v úplném znění návrhu závěrečného 

účtu, včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, na elektronické úřední desce obce Zvíkov. Obec Zvíkov hospodařila s kladným výsledkem 

hospodaření ve výši 277 049,10 Kč. Připomínky k závěrečnému účtu nebyly předloženy. Projednání 

závěrečného účtu obce Zvíkov ze rok 2015 se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad. 

Usnesení 10/2016 bylo schváleno všemi hlasy bez výhrad. 

 

ad. 7) Usnesení 11/2016 

OZ byly předloženy návrhy od firem Swietelsky stavební s.r.o. Č.Budějovice,  ERTL Milan, Kaplice 

a Dopravní stavby HP Bohemia Boršov nad Vlatavou, na zhotovení opravy části cesty PV10. 

Z předložených nabídek byla zastupitelstvem vybrána firma Dopravní stavby, jejíž nabídka činní 

bez instalace dopravního značení předběžně 141 tis. Kč bez DPH. 

Projednaný návrh byl schválen všemi hlasy bez výhrad 

Usnesení 11/2016 bylo schváleno všemi hlasy bez výhrad. 

 

ad. 8) Usnesení 12/2016 

OZ projednalo a schválilo jako povinný, smlouvu o zřízení věcného břemene č.: CB-

014330030905/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněný na kabelové vedení NN.  

Projednaný návrh byl schválen všemi hlasy bez výhrad 

Usnesení 12/2016 bylo schváleno všemi hlasy bez výhrad. 

 

ad. 9) Usnesení 13/2016 

OZ projednalo a schválilo prodej parcely č.201 v KÚ Chodeč-Zvíkov v obci Zvíkov  

o výměře 22 m2. Tento pozemek bude prodán vlastníkovi stavby, která se nachází na této parcele, za 

cenu 2 700,- Kč. 

Projednaný návrh byl schválen všemi hlasy bez výhrad 

Usnesení 12/2016 bylo schváleno všemi hlasy bez výhrad. 

 

Diskuse:  nebyl žádný příspěvek. 

Zápis byl vyhotoven dne 13.06.2016 

 

Starosta: Miroslav Tůma    …...................................  

 

Zapisovatel: Jana Hanušová     ............................. 

 

Ověřovatel: Jana Kalistová   …................................... 

                    Milan Tůma        ….............................. 

 

 

Datum vyvěšení: 13.06 .2016                                      Datum sejmutí:   


