Obec Kacákova Lhota, Kacákova Lhota 48,506 01 Jičín,
tel. 493 555 415, IČ 00578371, e-mail: kacakovalhota@seznam.cz

Zápis č. 3/2021 ze dne 28. 6. 2021
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného v úřadovně OÚ od 18:00 hod

Program:
1) Žádost o prodej části pozemku p. č. 398/6 ve vlastnictví obce
2) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
3) Schválení účetní uzávěrky obce a mateřské školy za rok 2020
4) Převod hospodářského výsledku z r. 2020
5) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce a MŠ za rok 2020
6) Změna hodinové sazby u DPP
7) Oprava výtahu v MŠ
8) Různé
9) Diskuse

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Kacákova Lhota bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce
Jaroslavem Řehákem, který přivítal všechny přítomné.
Přítomní zastupitelé: Jaroslav Řehák, Pavla Drapáková, Václav Popek, Jana Vitíková, Vlasta
Jandová, Ladislav Kroutil
Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel: Vlasta Jandová
Ověřovatelé zápisu: Jana Vitíková, Václav Popek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje program veřejného zasedání a volí
ověřovatele Janu Vitíkovou a Václava Popka a zapisovatelem Vlastu Jandovou.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/OZ3/2021 bylo schváleno.
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Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 6 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§92 odst. Zákona o obcích).

1) Žádost o prodej části pozemku p. č. 398/6 ve vlastnictví obce
Starosta informoval všechny přítomné o žádosti p. Víznera o prodej pozemku p. č. 398/6 ve
vlastnictví obce. Jeho žádost přečetl přítomným a informoval přítomné o možnostech budoucího
využití tohoto pozemku s ohledem na nový Územní plán. Nájemní smlouva části pozemku p. č.
398/6 nadále platí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota zamítlo žádost o prodej části pozemku p. č. 398/6 ve
vlastnictví obce.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/OZ3/2021 bylo schváleno.

2) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
Starosta obce předložil zastupitelům k projednání závěrečný účet obce za rok 2020, který je
zpracován v členění dle rozpočtové skladby. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední
desce i na internetových stránkách obce. Starosta navrhl zastupitelům schválit závěrečný účet za
rok 2020 s výhradou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje závěrečný účet za rok 2020 s výhradou a
přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků.
Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 3/OZ3/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

3) Schválení účetní uzávěrky obce a mateřské školy za rok 2020
Starosta obce předložil zastupitelům podklady účetní uzávěrky Obce Kacákova Lhota a Mateřské
školy za rok 2020 a celou zprávu přečetl přítomným občanům a zastupitelům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku obce i mateřské školy za rok 2020.
Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 4/OZ3/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0
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4) Převod hospodářského výsledku z r. 2020
Zastupitelé projednali hospodaření obce v roce 2020, které bylo se ziskem ve výši 925 467,55 Kč a
souhlasí s převodem hospodářského výsledku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje převod hospodářského výsledku z r. 2020 ve
výši 925 467,55 Kč z účtu 431 na účet 432.
Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 5/OZ3/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

5) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce a MŠ za rok 2020
Starosta zastupitele seznámil se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020,
které bylo provedeno auditory z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dne 29. 9. 2020 a 11. 02.
2021. Při přezkoumání hospodaření obce Kacákova Lhota za rok 2020 byly zjištěny následující
méně závažné chyby a nedostatky:
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
❖ Právní předpis: Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
• § 2 odst. 2 - Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby.
Při úhradě nákupu majetku evidovaného na účtu 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek ve
výši 6.429,- Kč nebyla použita položka RS 5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek.
Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2020.
Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 6/OZ3/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

6) Změna hodinové sazby u DPP
Starosta vznesl návrh na zvýšení hodinové sazby u DPP na 160 Kč/hod hrubého od 1.7.2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje návrh na zvýšení hrubé hodinové sazby u
DPP na 160 Kč/hod s účinností od 1. 7. 2021.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/OZ3/2021 bylo schváleno.
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7) Oprava výtahu v MŠ
Starosta informoval přítomné o nutnosti opravy výtahu v MŠ a seznámil přítomné s nabídkami na
opravy a servis výtahu. Dle směrnice č. 1/2017 se jedná o zakázku do 200.000,-Kč bez DPH, kterou
vybírá starosta s místostarostou. Starosta informoval zastupitele, že spolu s místostarostkou vybrali
nabídku firmy VYTSERVIS, spol. s r.o. se sídlem Palackého 156/78, Mšeno nad Nisou, zastoupená
p. Francem Jaromírem, jako nabídku s nejnižší cenou. Celková cena za dílo činí celkem 69.570,-Kč
+ DPH.

8) Různé
Starosta zahájil diskuzi o možnostech pomoci obcím postižených mimořádnou živelnou pohromou.
Starosta rozhodl, že obec poskytne finanční pomoc vybrané postižené obci.

9) Diskuze
Starosta ukončil zasedání ve 20:00.
Zápis byl vyhotoven dne 7. 7. 2021

Zapisovatel: V Jandová
Ověřovatelé: ……………………………dne……………………..

……………………………dne……………………..

Místostarostka: . ………………………. dne……………………..

Starosta: . ………………………. dne……………………..

Vyvěšeno (i elektronicky) ……………………………….
Sejmuto (i elektronicky)………………………………..

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 28. 6. 2021
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