Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčková ze
dne 10.7.2020
Místo konání:

Sál Hospůdky pod Rablinů č.p. 302

Čas konání:

18:00 hodin

Přítomní:

Zasedání se zúčastnilo 6 členů zastupitelstva obce:

Vladimír Zbranek (starosta), Ing. Radek Zvonek (místostarosta), Mgr. Jaromír Hasoň,
Leona Štelcová, Ing. Kateřina Holíková, Pavel Moučka .
Nepřítomní (omluveni): Michal Drábek
Hosté: 4
Program zasedání:
1. Organizační záležitosti
2. Hospodaření obce
3. Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2019
4. Záměr zřízení věcného břemena pro E.on
5. Záměr zřízení věcného břemena pro E.on
6. Příští zasedání zastupitelstva
7. Diskuse a závěr
_______________________________________________________________________________________

1. Organizační záležitosti
Zasedání Zastupitelstva obce Vlčková (dále jen "zastupitelstvo obce") zahájil starosta Vladimír Zbranek (dále
jako "předsedající"). Zasedání je přítomno 6 členů zastupitelstva. Předsedající konstatoval, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné.

1.a. Připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva
Zápis z minulého zasedání byl k nahlédnutí, ověřen a schválen bez námitek.

1.b. Určení zapisovatele a ověřovatelů, schválení programu zasedání zastupitelstva
Předsedající přítomné seznámil s programem zasedání a zeptal se zastupitelů, zda mají návrh na doplnění
nebo změnu programu. Zapisovatelem byl navržen ing. Radek Zvonek a ověřovateli zápisu byli navrženi paní
Ing. Kateřina Holíková a pan Pavel Moučka.
Navržený program byl bez připomínek.
1.c Způsob diskuse
Ihned ke každému projednávanému bodu programu.
Návrh usnesení č.j.
5/2020/1
Zastupitelstvo obce Vlčková:
a) schvaluje přednesený program zasedání.
b) určuje ověřovatele zápisu : Ing. Kateřina Holíková a Pavel Moučka.
c) schvaluje navržený způsob diskuse.
Hlasování:

PRO - 6

PROTI- 0

ZDRŽELI SE - 0

2. Hospodaření obce
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Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Předsedající přítomné seznámil s hospodařením obce ke dni : 10.7.2020
Komerční banka – /587/
ČSOB

zůstatek úvěru :
zůstatek úvěru :

2 913 797 ,- kč
346 156 ,- kč

Platby v červnu :
Marius Pedersen
OSSZ
VZP
Cabtel Mont
Zlínský kraj – dopravní obslužnost

29 842 ,25 883 ,12 861 ,16 116 ,20 700 ,-

Návrh usnesení č.j.
5/2020/2
Zastupitelstvo obce Vlčková:
a) bere na vědomí stavy účtů k : 10.7.2020
b) bere na vědomí výdaje obce v měsíci červen
Hlasování:

PRO –6

PROTI - 0

ZDRŽELI SE - 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2019
Předsedající předložil zastupitelstvu obce k projednání Návrh závěrečného účtu obce Vlčková za rok 2019 jehož
součástí je :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

plnění rozpočtu příjmů
plnění rozpočtu výdajů
financování
stavy a obraty na bankovních účtech
peněžní fondy- informativně
majetek
vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce č.227/2019/EKO
finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
ostatní doplňující údaje

a účetní závěrku za rok 2019 jejíž součástí je :
- rozvaha
- výkaz zisku a ztrát
- příloha
- výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlčková za rok 2019 - č.227/2019/EKO
- zpráva kontrolního výboru o provedených kontrolách
- inventarizační zpráva
Navrhl ke schválení a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 2 877 517,51,-kč.
Ztráta z hospodářské činnosti ve výši – 783 444,52,-.kč
Zisk z hlavní činnosti ve výši 2 094 072,99 ,-kč.
Návrh usnesení č.j. 5/2020/3
Zastupitelstvo obce Vlčková schvaluje závěrečný účet obce Vlčková za rok 2019 – bez výhrad
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a účetní závěrku za rok 2019. Ztráta z hospodářské činnosti za rok 2019 ve výši 783 444,52 kč bude
pokryta ziskem z hlavní činnosti za rok 2019 a zbytek zisku z hlavní činnosti ve výši 1 310 628,47 kč bude
převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.
Hlasování:

PRO - 6

PROTI - 0

ZDRŽELI SE - 0

Usnesení č.3 bylo schváleno.

4. Vyhlášení záměru na zřízení věcného břemena pro E.on
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení vyhlášení záměru na zřízení věcného břemena na parcely
č. 1147/1 a 301/13, které jsou ve vlastnictví obce Vlčková a nacházejí se na k. ú. Vlčková.
Návrh usnesení č.j. 5/2020/4
Zastupitelstvo obce Vlčková schvaluje vyhlášení záměru na zřízení věcného břemena na parcely č. 1147/1
a 301/13, které jsou ve vlastnictví obce Vlčková a nacházejí se na k. ú. Vlčková.
Hlasování:

PRO - 6

PROTI - 0

ZDRŽELI SE - 0

Usnesení č.4 bylo schváleno.

5. Vyhlášení záměru na zřízení věcného břemena pro E.on
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení vyhlášení záměru na zřízení věcného břemena na parcelu
č. 94/9 , která je ve vlastnictví obce Vlčková a nachází se na k. ú. Vlčková.
Návrh usnesení č.j. 5/2020/5
Zastupitelstvo obce Vlčková schvaluje vyhlášení záměru na zřízení věcného břemena na parcelu č. 94/9 ,
která je ve vlastnictví obce Vlčková a nachází se na k. ú. Vlčková.
Hlasování:

PRO - 6

PROTI - 0

ZDRŽELI SE - 0

Usnesení č.5 bylo schváleno.

6. Příští zasedání zastupitelstva
Další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 6. srpna 2020
7. Diskuse a závěr
Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prezenční listina
Informace o konání zasedání zastupitelstva
Návrh závěrečného účtu
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Na závěr starosta obce Vladimír Zbranek poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.
Zapsal: Ing. Radek Zvonek
Dne: 12.7.2020
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Kateřina Holíková
Pavel Moučka

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

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

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

Vladimír Zbranek, starosta obce Vlčková
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