Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malé Přítočno,
konaného dne 28. 12. 2020 v budově obecního úřadu v Malém Přítočně.
Přítomni:
K, Kříž, J. Procházka, JUDr. M. Jirák, Ing. P. Jiránek, O. Petráček
Omluveni: J. Halko, P. Petráček
Ověřovatelé zápisu: JUDr. M. Jirák, Ing. P. Jiránek
Zapisovatel: M. Hemplová
Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Rozpočtové opatření č. IX
5. Návrh rozpočtu na rok 2021
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 - 2023
7. Ustanovení inventurní komise
8. Různé, diskuze
Čas zahájení zasedání: 18:00
Čas ukončení zasedání: 18:15
Průběh zasedání:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Malé Přítočno (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin starostou obce panem Kamilem Křížem. (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace podle § 93 odst.
1 zákona o obcích byla na úřední desce obecního úřadu Malé Přítočno zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 21.12.2020 do 28.12.2020. Viz (příloha č. 2)
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele - bod programu č.1
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu JUDr. M. Jiráka a Ing. P. Jiránka a zapisovatelem
Michaelu Hemplovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající dal hlasovat o ověřovatelích zápisu a zapisovateli.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno určuje ověřovateli zápisu JUDr. M.
Jiráka a Ing. P. Jiránka a zapisovatele Michaelu Hemplovou.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 5-0-0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

3. Schválení programu - bod programu č.2
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje následující program zasedání:
Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Rozpočtové opatření č. IX
5. Návrh rozpočtu na rok 2021
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 - 2023
7. Ustanovení inventurní komise
8. Různé, diskuze
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): 5-0-0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Program zasedání viz příloha č. 2
4. Kontrola usnesení - bod programu č. 3
Předsedající informoval přítomné, že z usnesení zasedání zastupitelstva konaného dne
10.12.2020 nevyplývají žádné povinnosti.
5. Rozpočtové opatření č. XI - bod programu č. 4
Ing. P. Jiránek seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. IX.
V případě zájmu je rozpočtové opatření k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. IX ve znění, jak je uvedeno v příloze č.
3 k tomuto zápisu.
Rozpočtové opatření č. IX viz příloha č. 3
6. Návrh rozpočtu na rok 2021 – bod programu č. 5
Pan Ing. P. Jiránek seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2021 ve znění, jak bylo
vyvěšeno na úřední desce. Zastupitelstvo bylo s tímto návrhem rozpočtu seznámeno.
Návrh rozpočtu na rok 2021 byl vyvěšen na úřední desce a na elektronické úřední desce obce
od 14.12.2020 do 28.12.2020.
Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům položit otázku na rozpočet obce na
rok 2021. Žádná otázka položena nebyla.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje rozpočet na rok 2021 ve znění
návrhu rozpočtu tak, jak je obsažen v příloze č. 4 k tomuto zápisu.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 5-0-0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
7. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 – 2023 – bod programu č. 6
Pan Ing. P. Jiránek seznámil přítomné s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na rok
2021 - 2023 ve znění, jak bylo vyvěšeno na úřední desce. Zastupitelstvo bylo s tímto návrhem
rozpočtu seznámeno.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 – 2023 byl vyvěšen na úřední desce a na
elektronické úřední desce obce od 14.12.2020 do 28.12.2020.
Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům položit otázku na střednědobý výhled
rozpočtu obce na rok 2021 - 2023. Žádná otázka položena nebyla.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
na rok 2021 - 2023 ve znění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu tak, jak je obsažen
v příloze č. 5 k tomuto zápisu.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 5-0-0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
8. Ustanovení inventurní komise – bod programu č. 7
Předsedající starosta p. K. Kříž přednesl návrh na složení inventurní komise, a to jmenovitě:
- předseda: Ondřej Petráček
- členové: Ján Halko a Vladimír Houška
Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům položit otázku ke složení inventurní
komise. Žádná otázka položena nebyla.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje ustanovení inventurní komise a
to jmenovitě pana Ondřeje Petráčka jako předsedu inventurní komise a pana Jána Halka a
pana Vladimíra Houšku jako členy inventurní komise.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 5-0-0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
9. Diskuse - různé – bod programu č. 8
- Předsedající pan Kamil Kříž informoval přítomné o odložení prodeje známek na popelnice,
a to z důvodu nedodání známek na popelnice pro rok 2021 od společnosti AVE CZ, s.r.o. a
také nedodání cen kvůli změně zákona o odpadech.
8. Závěr
Předsedající starosta p. K. Kříž ukončil zasedání zastupitelstva v 18:15 hod.
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Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)

Prezenční listina zastupitelů obce
Program zasedání
Rozpočtové opatření č. XI
Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 – 2023

Zápis byl vyhotoven dne: 29.12.2020
Zapisovatel: Michaela Hemplová
Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................

Starosta:

.............................................. dne ...........................................

Místostarosta:

.............................................. dne ...........................................

Razítko obce:
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USNESENÍ
přijatá při zasedání zastupitelstva č. 4/2020

Zastupitelstvo obce Malé Přítočno přijalo na svém zasedání dne 28.12.2020
tato usnesení:

1. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno určuje ověřovateli zápisu JUDr. M. Jiráka a Ing. P.
Jiránka a zapisovatele M. Hemplovou.

2. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje následující program zasedání:
Program zasedání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. IX
Návrh rozpočtu na rok 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 - 2023
Ustanovení inventurní komise
Různé, diskuze
.

3. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje rozpočet na rok 2021 ve znění návrhu
rozpočtu tak, jak je obsažen v příloze č. 4 k tomuto zápisu.

4. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 –
2023 ve znění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu tak, jak je obsažen v příloze č. 5
k tomuto zápisu.

5. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje ustanovení inventurní komise a to jmenovitě

pana Ondřeje Petráčka jako předsedu inventurní komise a pana Jána Halka a pana
Vladimíra Houšku jako členy inventurní komise.

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................

Starosta:

.............................................. dne ...........................................
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Místostarosta:

.............................................. dne ...........................................

Razítko obce:
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