USNESENÍ
č.34
Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hvozdnice konaného dne 18.6.2014
Přítomno: pět členů OZ
1.Obecní zastupitelstvo schvaluje 5 hlasy po projednání:
Zapisovatelku zápisu OZ p. Lenku Šlechtovou a ověřovatele zápisu p.Davida Pekáče
a p.Petra Huška
2. Obecní zastupitelstvo schvaluje 5 hlasy:
Projednání závěrečného účtu obce – hospodaření obce za rok 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 a vyjadřuje souhlas s
celoročním hospodařením obce s výhradou. Příjmy do rozpočtu obce za kalendářní rok 2013
činily 6 881 227,56 Kč, výdaje byly ve výši 2 808 872,02 Kč. V roce 2013 obec doplatila
úvěr ve výši 2 300 000,- Kč z roku 2012 na nákup pozemku, tzn. že celkové splátky
dlouhodobých půjček za rok 2013 činily 2 578 769,20 Kč. Zůstatek na běžném účtu u České
spořitelny k 31.12.2013 byl 1 779 3323,16 Kč a zůstatek účtu u ČNB k 31.12.2013 byl
51 375,67 Kč. Závěrečný účet byl projednán ve Finančním výboru a následně byl v plném
znění zveřejněn v zákonné lhůtě na úřední desce v elektronické podobě a v písemné formě na
místě obvyklém od 7.5.2014 do 26.5.2014. Zastupitelstvo bylo dále seznámeno s
auditorskou zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.
Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10, odst. 3
písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) spočívající v porušení zákona č. 420/2004 Sb.§2 odst.2
písm. h) účetnictví vedené územním celkem.
Právní předpis:Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 30 odst. 1 a 4 – Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny
Kontrolou inventarizace bylo zjištěno, že účty 052 – poskytnuté zálohy na dlouhodobý
majetek, 041 – nedokončený dlouhodobý majetek a 374 - krátkodobé přijaté zálohy na
transfery neodpovídají skutečnosti.
Navrhované opatření: Narovnat skutečné stavy majetku a závazků v návaznosti na stav
účetnictví
§ 4 odst. 8 – Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví
Kontrolou účetnictví bylo zjištěno, že nebyl proveden dohad do výnosů na účet 672 – Výnosy
vybraných místních vládních institucí z transferů čerpání dotace na volby do PSP ČR ve výši
9 263,- Kč.
Dále bylo zjištěno, že náklady na územní plán byly chybně účtovány na účet 042 –
Nedokončený dlouhodobý majetek, správně měly být účtovány na účet 041 – Nedokončený
dlouhodobý nehmotný majetek.
Kontrolou vazby položek 6121 a 6119 bylo zjištěno, že vykazované stavy nesouhlasí s účtem
042 – nedokončený dlouhodobý majetek
Navrhované opatření:Důsledně provádět dohadné položky, dodržovat správné účtování na
jednotlivé účty, kontrola vazeb na účty
Schváleno: 5 hlasy

Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2013
Zastupitelstvo bylo seznámeno s povinností obce projednat a schválit účetní závěrku za rok
2013 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění platných předpisů. Zákonné
podklady účetní závěrky byly zveřejněny společně s podklady závěrečného účtu. S podklady
tohoto bodu byli přítomní seznámeni. Hospodaření obce za rok 2013 skončilo s
hospodářským výsledkem 1 493 586,34 Kč. Tyto prostředky budou převedeny na účet 432 –
nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let. Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku
bez výhrad.
Schváleno: 5 hlasy
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje 5 hlasy po projednání:
Nákup pozemku p.č. 233/2 o výměře 864 m2 od p.Josefa a Pavla Košťálových za nejvýše
stanovenou cenu, a to 50,- Kč za 1 m2
Jednáním pověřen pan starosta Jindřich Klazar.
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje 5 hlasy po projednání:
Kompletního řešení návrhu územní studie doplněné o výsadbu veřejné zeleně pro výstavbu
RD Hvozdnice JIH určené pro podání k územnímu rozhodnutí.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje 5 hlasy po projednání:
Návrh územní studie pro výstavbu RD Nové Hvozdnice – p.Vyleťal
Souhlas s napojením na komunikaci, souhlas s napojením na obecní kanalizaci, souhlas
s umístěním komunikace, splaškové kanalizace, vodovodu, STL plynovodu na pozemku
parc.č.198/1 a komunikace na pozemku parc.č.183/17 v kú.Hvozdnice u Hradce Králové
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje 5 hlasy po projednání
Počet členů OZ Hvozdnice pro volební období 2014-2018 - sedm členů.
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje 5 hlasy po projednání
Sponzorský dar Základní škole a mateřské škole Libčany ve výši 8 000,-Kč na vybavení
a úpravy ve školní kuchyni, která vaří pro děti a žáky této školy

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
a) Rozpočtové opatření č.3/2014
Příjmy:
Paragraf 0000 položka 4111 Volby do EP
Paragraf 3399 položka 2111 Příjmy z poskytovaných služeb výrobků
Výdaje:
Paragraf 6117 položka 5139 Volby do EP
položka 5175 Volby do EP
Schváleno starostou obce Jindřichem Klazarem 31.5.2014

17 500,-Kč
5 000,-Kč
500,-Kč
500,-Kč

b) Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky se budou konat
10.-11.října 2014. Termín pro podání kandidátních listin pro volby do obecního zastupitelstva
je nejpozději do 5.8.2014 do 16 hodin.
Minimální počet podpisů na kandidátní listině pro samostatně kandidujícího kandidáta je 11.

c) Projednání znění kupní smlouvy – Šimákovi, návrh smlouvy dostanou všichni zastupitelé
do e-mailu k připomínkování do 25.6.2014
d) Umístění kontejneru na textil, obuv a hračky od 17.6.2014 u prodejny smíšeného zboží
e) Výši dotace na vodovod k Buřilovým zjistí p.starosta Jindřich Klazar
f) Posvícení ve Hvozdnicích – 23.8.2014, program bude upřesněn na poradě 2.7.2014
g) Společné setkání s členy OZ Libčany se bude konat 4.7.2014 na hřišti SK Libčany

Ve Hvozdnicích 23.6.2014

Jindřich Klazar
starosta obce

Lenka Šlechtová
místostarosta

