Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Bratronice konaného dne 30. 11. 2020 od 19 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratronice

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: 0
Ověřovatelé: Miloslav Antony, Simona Bělová
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19 hod., navrhl ověřovatele zápisu a konstatoval, že
zastupitelstvo je schopné usnášet se ve všech bodech programu.

Program:
1. Projednání Darovací smlouvy se společností Výkrm Tagrea, s.r.o.
2. Revokace usnesení č. II ze dne 1. 6. 2020

Navržený program byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů.

Průběh jednání, hlasování:
1. Projednání Darovací smlouvy se společností Výkrm Tagrea, s.r.o.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo darovací smlouvu se společností Výkrm Tagrea,
s.r.o. o darování živičného svršku komunikace na pozemcích p. č. 918/1 a 932/2 v k. ú.
Bratronice do vlastnictví obce Bratronice. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem
smlouvy.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

2. Revokace usnesení č. II ze dne 1. 6. 2020
Zastupitelstvo obce znovu projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2019 a přijímá opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tomto přezkoumání bez výhrad:
a) závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti – obec bude napříště zveřejňovat na
své úřední desce společně se závěrečným účtem přílohy Výkaz FIN 2-12 M, Rozvahu,
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a Inventarizační zprávu
b) s návrhem rozpočtu nebyly zveřejněny informace týkající se rozpočtu roku
předcházejícího – obec zveřejnila informace o rozpočtu roku předcházejícího již
s návrhem rozpočtu na rok 2020 a bude tak činit i nadále
c) územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy „D.III. Krátkodobé závazky“
– obec bude napříště účtovat o předpisu závazku
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení:
I.

Zastupitelstvo obce Bratronice schválilo Darovací smlouvu se společností Výkrm
Tagrea, s.r.o. a pověřilo starostu jejím podpisem.

II.

Zastupitelstvo obce přijalo opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání
hospodaření za rok 2019:
a) obec bude napříště zveřejňovat na své úřední desce společně se závěrečným účtem
přílohy Výkaz FIN 2-12 M, Rozvahu, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
Inventarizační zprávu
b) obec zveřejnila informace o rozpočtu roku předcházejícího již s návrhem rozpočtu
na rok 2020 a bude tak činit i nadále
c) obec bude napříště účtovat o předpisu závazku

……………………………………….
Pavel Kresl
starosta obce Bratronice

Zapsal: Hana Krejčířová

Ověřili: Miloslav Antony …………………………………………..
Simona Bělová …………………………………………..

