Zápis č. 29 ZO Dlouhá Lhota ze dne 17. 05. 2021
Místo konání: obecní úřad Dlouhá Lhota
Zasedání řídila: starostka obce Ivana Vorlová
Začátek zasedání: 18 hod.
Přítomni: p. Vorlová Ivana, p. Makovec Martin, p. Tíkal Petr, p. Čihák Josef, p. Dvořák Jiří,
Omluven: p. Štrouf Jakub, p. Loudín Jiří

Ověřovatelé zápisu: p. Tíkal Petr, p. Dvořák Jiří
Program:
1. Zahájení zasedání, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2. Zpráva o výsledku přezkoumání
3. Závěrečný účet
4. Účetní závěrka
5. Rozpočtové opatření č. 2
6. Žádost o stanovisko k územmnímu souhlasu
Různé:
7. Rozpočtové opatření č. 3
8. Výsadba stromů
9. Oprava hasičské zbrojnice

1) Zahájení zasedání provedla starostka obce, konstatovala, že přítomných je nadpoloviční většina a
tím je zastupitelstvo obce usnášení schopné. Jmenovala ověřovatele zápisu p. P. Tíkala, p. J.
Dvořáka a přednesla návrh programu jednání.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
Usnesení č. 171/29: ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana P. Tíkala, p. J. Dvořáka a návrh programu
jednání.
2) ZO projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. ZO jednomyslně
přijalo opatření k nápravě. Opatření k nápravě chyb a nedostatků bude odevzdáno do 15 ti dnů na
JKKÚ Č.B. viz. příloha .
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
Usnesení č. 172/29: ZO přijalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 a
přijalo nápravná opatření k chybám uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání.

3) ZO projednalo závěrečný účet za rok 2020. ZO souhlasí s celkovým hospodařením obce Dlouhá
Lhota a to bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen od 27. 04. 2021 na místě tomu
určeném a v el. podobě na stránkách obce. Projednání ZÚ se uzavírá vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad. ZÚ bude vyvěšen na místě tomu určeném a v el.
podobě.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 173/29: ZO schvaluje závěrečný účet za rok 2020.
4) ZO projenalo účetní závěrku za rok 2020. Výsledek hospodaření za rok 2020 činí 936 260, 33 Kč. viz.
příloha .
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 174/29: ZO schvaluje za účetní závěrku za rok 2020 s výsledkem hospodaření
936 260,33 Kč.
5) Starostka obce paní Ivana Vorlová informovala zastupitele o rozpočtovém opatření č. 2. ZO toto
vzalo na vědomí.
6) ZO projednalo žádost o stanovisko k územnímu souhlasu. Název akce: Dlouhá Lhota: kabelový svod
do SS p. Manz.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 175/29: ZO schválilo žádost o stanovisko k územnímu souhlasu, vyjádření k technické
infrastruktuře v uvedeném prostoru. Dlouhá Lhota: kabelový svod do SS p.Manz.
Různé:
7) Starostka obce paní Ivana Vorlová informovala zastupitele o rozpočtovém opatření č. 3. ZO toto
vzalo na vědomí.
8) ZO projednalo možnost výsadby stromků okolo obecních cest za podpory organizace “Sázíme
stromy “ (směr, Sosniny, Skopytce).
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 176/29: ZO schvaluje výsadbu stromů.
9) ZO projednalo proplacení materiálových nákladů SDH Dlouhá Lhota spojených s opravou vnitřních
prostor hasičské zbrojnice.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 177/29: ZO schvaluje proplacení nákladů.
Zapsal: p. Martin Makovec

……………………………………………

Ověřil: p. Jiří Dvořák

…………………………………………..

Ověřil: p. Petr Tíkal

…………………………………………..

starostka: p. Ivana Vorlová

…………………………………………..

Zasedání zastupitelstva obce ukončeno v 19 40 hod.
Zápis č. 29 ZO obce Dlouhá Lhota ze dne 17. 05. 2021

