Zápis č. 3/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N,
konaného dne 22. 6. 2016,
od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Datum jednání:

22. 6. 2016

Čas jednání:

zahájení: v 18.00 hod.
ukončení: ve 21.10 hod.

Místo jednání:

zasedací místnost obecního úřadu

Přítomni:

Stulík Václav – starosta obce
Vomela Václav – místostarosta obce
Hrabí Antonín
Pintýř Miloslav
Chmelík František
Kočí Václav

Omluveni:
Hosté:

Pšeidová Jana
Krippel Václav, Hrabý Ladislav, Hrabová Zdeňka a Patlejch Karel

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Dobršín bylo zahájeno v 18.00 hod. starostou obce Dobršín, panem
Václavem Stulíkem, který přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a hosty.
Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s §92 odst. 1, § 93 a §
103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
15. 6. 2016 do 22. 6. 2016.
Pan Stulík dále z presenční listiny (viz. příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva
obce ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), tzn., že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Určení ověřovatele a zapisovatele
Pan Stulík určil jako ověřovatele zápisu pana Václava Vomelu a pana Václava Kočího, zapisovatelem
paní Zdeňku Hrabovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín určuje ověřovateli zápisu pana Václava Vomelu a pana Václava Kočího a
zapisovatelem paní Zdeňku Hrabovou.
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 1 bylo schváleno

Schválení programu:
Pan Stulík seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a webu obce. Program byl rozšířen o bod č. 6, 7, 8,
9 a 10. Bod č. 8 bude projednán před bodem č. 4. Pan Stulík dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Dobršín schvalují následující program zasedání:
Program:
1) Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů a schválení programu, případně
jeho doplnění.
2) Kontrola zápisu a kontrola plnění usnesení z 28. 4. 2016.
3) Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 - „Požární řád obce Dobršín“
4) Prodej části pozemku p. č. 1185/1, zapsaného na LV č.10001, k.ú. Dobršín
5) Prodej části pozemku p. č. 1013, zapsaného na LV 10001, k.ú. Dobršín
6)

Účetní závěrka Svazku obcí Pošumaví k 31. 12. 2015

7) Závěrečný účet Svazku obcí Pošumaví za rok 2015
8) Ocenění studny na pozemku č. 1085/1 z důvodu prodeje
9) Kronika za rok 2015
10) Čištění nádrže

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2. Kontrola zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobršín z 28. 4. 2016
Pan Stulík seznámil zastupitele se zápisem a plnění usnesení z 28. 4. 2016. Čerpadlo pro hasiče není
dosud zakoupeno, cena se navýší o cca 8.000,-- Kč
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zápis a usnesení z 28. 4. 2016.

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení. č. 3 bylo schváleno.

3. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 - „Požární řád obce Dobršín“
Starosta předložil Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se vydává „Požární řád obce Dobršín“.
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška, kterou se vydává požární řád obce Dobršín, jež byla
schválena dne 20. 10. 1994 zastupitelstvem obce Dobršín.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se vydává „Požární
řád obce Dobršín“. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení. (viz.
příloha č. 2).

Výsledek hlasování: Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 4 bylo schváleno

4. Prodej části pozemku p. č. 1185/1, zapsaného na LV č. 10001, k. ú.
Dobršín
Starosta předložil zastupitelům návrh na prodej části pozemku (cca 170 m2) p. č. 1185/1, zapsaného na
LV č.10001k.ú. Dobršín, včetně studny a věcného břemena (ČEZ Distribuce a.s.) a podmínek
daných při místním šetření dne 8. 6. 2016 (zachování a čištění propustí ve zdech, přístup ke zdi
v případě oprav a přístup na sousední pozemky). Návrh na prodej části pozemku byl předložen na
základě žádosti manželů Kubátových.
Záměr prodeje části pozemku byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Dobršín dne 23. května
2016 a z úřední desky sejmut dne 22. června 2016; v téže době byl rovněž zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce obce (v rubrice „úřední deska“). Žádný další zájemce
o koupi se nepřihlásil.
Starosta navrhuje cenu za studnu 3000,-- a cenu za pozemek 80,-- Kč / m2 a úhradu všech nákladů
spojených s prodejem části pozemku (daň z nabytí, vyměření, smlouva apod.).
Pan Hrabí navrhuje upravit výměru pozemku tak, aby bylo volné místo u hlavních uzávěrů vody, (v
případě havárie, opravy apod.), tzn. hranice prodávané části pozemku bude ukončena zároveň se
zahrádkou, kolmo ke zdi. Zástupce obce zajistí správné označení pro vyměření pozemku, se kterým
seznámí zastupitele před uzavřením smlouvy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1185/1 (ostatní plocha), včetně
studny (věcné břemeno odběru vody pro obecní účely), podmínek určených při místním šetření a věcného
břemene (ČEZ Distribuce) o výměře cca 170 m2, nacházejícího se v katastrálním území Dobršín, který je
zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy,
manželům Anně a Aloisi Kubátovým , trvale bytem Dobršín č. p. 20, za cenu 80,--Kč/m2 a 3000,-- Kč
/studna s věcným břemenem odběru vody pro obecní účely).
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce Dobršín jednat s manželi Kubátovými o dalších krocích,
které jsou potřebné k ukončení prodeje (zástupce obce zajistí správné označení pro vyměření
pozemku, se kterým seznámí zastupitele před uzavřením smlouvy. Tzn., že hranice prodávané části
pozemku bude ukončena zároveň se zahrádkou, kolmo ke zdi a následně uzavřít smlouvu jménem obce
a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5. Prodej části pozemku p. č. 1013, zapsaného na LV 10001, k. ú.

Dobršín
Starosta předložil zastupitelům návrh na prodej části pozemku (cca 100m2) p. č. 1013, zapsaného na LV
č.10001k.ú. Dobršín. Dne 8. 6. 2016 se konalo místní šetření na uvedeném pozemku. Návrh na
prodej části pozemku byl předložen na základě žádosti pana Karla Patlejcha.
Starosta navrhuje cenu za pozemek 80,-- Kč / m2 a úhradu všech nákladů spojených s prodejem části
pozemku (daň z nabytí, vyměření, smlouva apod.).
Pan Hrabí navrhuje rozšíření vytyčeného pozemku o skálu nad pozemkem v takovém rozsahu, aby
stromy, které by mohly ohrozit koupený pozemek byly také v majetku pana Patlejcha. Toto rozšíření
navrhuje z důvodu ochrany obce před možnou způsobenou škodou na majetku pana Patlejcha. Pan
místostarosta zajistí nové vytyčení pozemku, se kterým budou všichni zastupitelé seznámeni
v dostatečném předstihu před projednáváním prodeje. Nové vytyčení bude provedeno 23. 6. 2016.
Stanovení ceny a prodej pozemku se odkládá do doby, než budou nově vytýčeny hranice prodávaného
pozemku.
Záměr prodeje části pozemku byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Dobršín dne 23. května
2016 a z úřední desky sejmut dne 22. června 2016; v téže době byl rovněž zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce obce (v rubrice „úřední deska“). Žádný další zájemce
se nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1013 (lesní pozemek) o výměře
cca 100 m2, nacházejícího se v katastrálním území Dobršín, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, panu Karlu Patlejchovi, trvale bytem
Dobršín č. p. 38.

Výsledek hlasování:

Pro -5-

Proti - 0-

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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Zdrželi se -1-

6. Účetní závěrka Svazku obcí Pošumaví k 31. 12. 2015
Starosta předložil zastupitelům Účetní závěrku Svazku obcí Pošumaví k 31. 12. 2015

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SVAZKU OBCÍ POŠUMAVÍ K 31. 12. 2015
hlavní činnost
Výkaz zisku a ztráty
Kč
náklady celkem
24 544,93
z toho náklady z činnosti
24 544,93
výnosy celkem
60 395,66
z toho finanční výnosy
120,66
výnosy z transferů
60 275,00
výsledek hospodaření před
35 850,73
zdaněním
výsledek hospodaření za účetní
35 850,73
období
Rozvaha
aktiva celkem
3 071 210,98
z toho dl.hmotný majetek
2 592 871,00
krátkod.pohledávky
298 621,60
finanční majetek
185 628,38
pasiva celkem (jmění
3 071 210,98
úč.jednotky,oceň.rozdíly)
z toho jmění úč.j. a upravující
2 573 799,78
položky
výsledek hospodaření vč.minulých
151 082,60
období
cizí zdroje-závazky,úvěry,výnosy
346 328,60
příš.obd.,...
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje Účetní závěrku Svazku obcí Pošumaví k 31. 12. 2015 bez výhrad

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7. Závěrečný účet Svazku obcí Pošumaví za rok 2015
Starosta předložil zastupitelům Závěrečný účet Svazku obcí Pošumaví za rok 2015

(údaje jsou v
Kč)

Schválený Rozpočtová
rozpočet
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění k
31.12.2015

Třída 1 Daňové příjmy
Třída 2 Nedaňové
příjmy

0

0

0

0

50

30

80

120,66
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% plnění
k
upravenému
k rozpočtu
150,00

Třída 3 Kapitálové
příjmy
Třída 4 - Přijaté
transfery
Příjmy celkem
Konsolidace
příjmů
Příjmy po
konsolidaci

0

0

0

0

50 000

357 900

407 900

356 522

87,40

50 050
0

357 930
0

407 980
0

356 642
0

87,42

50 050

357 930

407 980

356 642

87,42

Třída 5 - Běžné 50 050
výdaje
Třída 6 0
Kapitálové
výdaje
Výdaje
50 050
celkem
Konsolidace
0
výdajů
Výdaje po
50 050
konsolidaci
Saldo: Příjmy 0
- výdaje
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a 0
půjčky
8124 - Splátky 0
úvěrů
8115- změna
0
stavu kr.pr. na
bank. účtech
89010
oper.pen.účtů
nemaj. charak.
př.a výd.
vl.sektoru
Financování
0
celkem

59 300

109 350

18 530,93

16,90

298 630

298 630

298 621

100,00

357 930

407 980

317 151,93

77,74

0

0

0

357 930

407 980

317 151,93

0

0

39 490,07

77,74

0

0

0

0

0

0

0

0

-39 490

0

0

0

0

0

-39 490

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí Pošumaví za rok 2015 bez výhrad

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8. Ocenění studny na pozemku č. 1085/1, z důvodu prodeje
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Starosta předložil vypracovaný pasport na studnu na pozemku č. 1085/1, hloubka studny je 1,2 m, skruže
1m, studna zakryta deskou a umístěna ruční pumpa.
Starosta navrhuje cenu 2000,-- Kč,připojuje se pan Vomela.
Pan Chmelík - dotaz na možnost prodeje studny s věcným břemenem pro odběr vody pro obecní účely,
pan Hrabí, navrhuje cenu 3500,-- Kč ( současné ceny - skruž 1000,-- Kč + ruční pumpa 3000,-- Kč)
připojuje se pan Pintýř, pan Kočí navrhuje cenu 3000,-- Kč.
Po ukončení diskuze byla stanovena cena studny k prodeji na 3000,-- Kč s věcným břemenem na odběr
vody pro obecní účely.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje cenu studny k prodeji na 3000,-- Kč s podmínkou věcného
břemenem na odběr vody pro obecní účely, v případě mimořádných událostí, vyžadujících využití
studny.

Výsledek hlasování:

Pro -5-

Proti - 0-

Zdrželi se -1-

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9. Kronika za rok 2015
Starosta předložil k nahlédnutí vypracovanou kroniku za rok 2015.
Návrh pana Patlejcha na vytvoření pamětní desky padlým v 1. a 2. sv. válce.
P. Chmelík apeluje na občany, aby dodávali příspěvky do kroniky za rok 2016.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí vypracovanou kroniku za rok 2015
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10. Čištění nádrže
Starosta předložil návrh na čištění nádrže.
Nádrž je třeba vypustit, nechat vyschnout a poté vyčistit a udělat novou kabernu.
p. Hrabí- nádrž nejde vypustit, výtok z nádrže je ucpán a nejde prorazit. Starosta zajistí uvolnění výtoku hasiči přislíbili pomoc, výtok kaberny vyčistí do 8. 7. 2016, pokud se jim nepodaří výtok uvolnit, bude
kontaktován ten, kdo potrubí pravděpodobně ucpal za účelem omezení průtoku při opravě koryta potoka
na poz. č. 1159/3 v loňském roce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvalují čištění nádrže a výměnu kaberny. Pověřuje starostu výběrem
firmy, která práce provede a podpisem smlouvy.
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Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Informace:
-poděkování panu Karlu Patlejchovi za natření křížků v obci
-podána žádost na sečení krajnic Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, Sušice – bude provedeno
v týdnu po 27. 6. 2016.
-uzavřeno právní pojištění ochrany D. A. S. pro zastupitele a pracovníky na Dohodu o provedení práce pro
obec.
-na stanoviště separovaných odpadů u Váhy byla přistavena zelená popelnice na sběr použitých
potravinářských tuků a olejů. Olej se bude vhazovat pouze v pevných plastových lahvích se šroubovacím
uzávěrem. Žádáme občany o dodržování pravidel sběru jedlých olejů.
- v kontejneru na textil byly vhozeny pytle s polystyrenem a volně ložený textil, apelujeme na občany, aby
vhazovali pouze čisté, neroztrhané oděvy v pytlích
-možnost dotace na kompostéry, v případě zájmu prosím písemně kontaktujte obecní úřad
-starosta MČ Praha Dubeč zaslal žádost o slevu na ubytování vodáckého tábora mladých hasičů v době od
5. 7. – 8. 7. 2016 pro 32 dětí, 12 dospělých, 17 stanů – bude poskytnuta sleva 1000,-- Kč z konečné
ceny.
- na dětské hřiště se zjišťují se potřebné informace o provozu, výstavbě a možnosti získání dotace
-na zaučování u pana Václava Krippela a na zastupování v případě jeho nepřítomnosti byl osloven pan
Antonín Hrabí ml.
- stržené zábradlí v otáčce nad kravínem, stále chybí (nejedná se o majetek obce Dobršín) – znovu
oslovena Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje
- označení na nerovnosti / svod dešťové vody / na silnici u č. p. 1 - je stále v řešení – na vyžádání OÚ
přijede p. Kříž z Dopravní policie Klatovy na místní šetření
- oprava silnic 3 tř. v katastru obce Dobršín – byla zaslána žádost na Správu a údržbu silnic Plzeňského
kraje, proběhlo místní šetření a jednání s ředitelem SÚSPK. Oprava bude provedena v 9/2016 ve
spolupráci s firmou AQUAŠUMAVA s.r.o. Současně bude upraven a zpevněn terén mezi zídkou a silnicí
před OÚ.
- ořezání větví stromů, které zasahují do vozovky – provádí p. Vozka, hotové je od Benziny do tábořiště,
celé bude hotové do poloviny 7/2016
- vymáhání dluhu od firmy JUMAR na částku 101.424,60 Kč z roku 2011 - nebylo dořešeno – p. starosta
vyvolá jednání s advokátem Mgr. Pavel Pernický, který má celou věc od počátku na starosti
- věcné břemeno průjezdu, které má obec na soukromém pozemku č. 744/2, - cesta je neprůjezdná –
neprůjezdnost bude posouzena na místě samotném a možnost opravy bude projednána s majitelem
pozemku.
- odstranění náletového stromu na obecním pozemku č. 1183/1 (za nemovitostí p. Hvostálové) – bude
dořešeno – zájemci o samovýrobu pal. dřeva se mohou přihlásit na OÚ.
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- polámané stromy a větve po polomech na obecním pozemku u sběrného dvora Města Sušice – dořeší se
na podzim- nyní zarostlé vysokou trávou. Zájemci o samovýrobu pal. dřeva se mohou přihlásit na OÚ.
- žádost na MÚ Sušice na úklid odpadků na našich pozemcích kolem sběrného dvora Města Sušice –
dořeší se na podzim – nyní zarostlé vysokou trávou
- dořešení nezaplacené vody za roky 2010-2015 –dále v řešení.
-byla provedena výsadba růží a zlatic u OÚ a osázení truhlíků do oken.
- byla provedena oprava prasklého vodovodního potrubí na 2 místech firmou AQAŠUMAVA s.r.o.

Další zasedání zastupitelstva bude 25. 8. 2016 od 19.00 hod. v zasedací místnosti úřadu.

Diskuse:
- p. Chmelík- v několika případech došlo v obci ke krádežím dřeva
- p. Chmelík – dokončit zpravodaj obce – zpravodaj bude tvořen jiným způsobem
- p. Chmelík – zvážit, zda zasedání nedělat opět 1x měsíčně – nesouhlas přítomných zastupitelů,
v případě nutnosti bude svoláno mimořádné zastupitelstvo
- p. Hrabí – na obecním pozemku pod vrtem jsou 3 suché stromy - zájemci o samovýrobu palivového
dřeva se mohou přihlásit na OÚ
- p. Hrabí – na obecním pozemku pod vrtem jsou vymleté strouhy na svod dešťové vody, požádal
všechny zastupitele, aby se seznámili s jejich stavem a na dalším zasedání byla projednána jejich
případná oprava

p. Stulík ukončil zasedání zastupitelstva ve 21.10 hodin
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se vydává „Požární řád obce Dobršín“.

Zápis byl vyhotoven 22. 6. 2016

Zapisovatel: Zdeňka Hrabová …………………………………….
Ověřovatelé: Václav Vomela ………………………………………..
Václav Kočí………………………………………….
Starosta:

Václav Stulík …………………………………………..
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USNESENÍ č. 3/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobršín
konaného dne 22. 6. 2016

Zastupitelstvo obce
1.

určuje
zapisovatelem zasedání paní Zdeňku Hrabovou
ověřovatele zápisu pana Václava Vomelu a pana Václava Kočího

2. schvaluje
1) Program jednání veřejného zasedání:
1) Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů a schválení programu, případně
jeho doplnění.
2) Kontrola zápisu a kontrola plnění usnesení z 28. 4. 2016.
3) Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 - „Požární řád obce Dobršín“
4) Prodej části pozemku p. č. 1185/1, zapsaného na LV č. 10001, k. ú. Dobršín
5) Prodej části pozemku p. č. 1013, zapsaného na LV 10001, k. ú. Dobršín
6) Účetní závěrka Svazku obcí Pošumaví k 31. 12. 2015
7) Závěrečný účet Svazku obcí Pošumaví za rok 2015
8) Ocenění studny na pozemku č. 1085/1 z důvodu prodeje
9) Kronika za rok 2015
10) Čištění nádrže
2) Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 -„Požární řád obce Dobršín“. Tato obecně závazná
vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení. Celá vyhláška je na webových stránkách obce
Dobršín a v písemné podobě je k dispozici na OÚ.
3) Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1185/1 (ostatní plocha), včetně
studny (věcné břemeno odběru vody pro obecní účely), podmínek určených při místním šetření a věcného
břemene (ČEZ Distribuce) o výměře cca 170 m2, nacházejícího se v katastrálním území Dobršín, který je
zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy,
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manželům Anně a Aloisi Kubátovým , trvale bytem Dobršín č. p. 20, za cenu 80,--Kč/m2 a 3000,-- Kč
/studna s věcným břemenem odběru vody pro obecní účely.
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce Dobršín jednat s manželi Kubátovými o dalších krocích,
které jsou potřebné k ukončení prodeje (zástupce obce zajistí správné označení pro vyměření
pozemku, se kterým seznámí zastupitele v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy. Tzn., že
hranice prodávané části pozemku bude ukončena zároveň se zahrádkou, kolmo ke zdi a následně uzavřít
smlouvu jménem obce a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle
této smlouvy do katastru nemovitostí.
4) Účetní závěrka Svazku obcí Pošumaví k 31. 12. 2015, bez výhrad

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SVAZKU OBCÍ POŠUMAVÍ K 31. 12. 2015
hlavní činnost
Výkaz zisku a ztráty
Kč
náklady celkem
24 544,93
z toho náklady z činnosti
24 544,93
výnosy celkem
60 395,66
z toho finanční výnosy
120,66
výnosy z transferů
60 275,00
výsledek hospodaření před zdaněním
35 850,73
výsledek hospodaření za účetní období
35 850,73
Rozvaha
aktiva celkem
3 071 210,98
z toho dl.hmotný majetek
2 592 871,00
krátkod.pohledávky
298 621,60
finanční majetek
185 628,38
pasiva celkem (jmění
3 071 210,98
úč.jednotky,oceň.rozdíly)
z toho jmění úč.j. a upravující položky
2 573 799,78
výsledek hospodaření vč.minulých
151 082,60
období
cizí zdroje-závazky,úvěry,výnosy
346 328,60
příš.obd.,...

5) Závěrečný účet Svazku obcí Pošumaví za rok 2015 bez výhrad

(údaje jsou v
Kč)

Schválený Rozpočtová
rozpočet
opatření

Třída 1 0
Daňové příjmy
Třída 2 50
Nedaňové
příjmy
Třída 3 0
Kapitálové
příjmy
Třída 4 - Přijaté 50 000
transfery
Příjmy celkem 50 050
Konsolidace
0
příjmů
Příjmy po
50 050

Upravený
rozpočet

Plnění k
31.12.2015

0

0

30

80

120,66

0

0

0

357 900

407 900

356 522

87,40

357 930

356 642
0

87,42

0

407 980
0

357 930

407 980

356 642

0
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% plnění
k
upravenému
k rozpočtu
150,00

87,42

konsolidaci
Třída 5 - Běžné 50 050
výdaje
Třída 6 0
Kapitálové
výdaje
Výdaje
50 050
celkem
Konsolidace
0
výdajů
Výdaje po
50 050
konsolidaci
Saldo: Příjmy 0
- výdaje
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a 0
půjčky
8124 - Splátky 0
úvěrů
8115- změna
0
stavu kr.pr. na
bank. účtech
89010
oper.pen.účtů
nemaj. charak.
př.a výd.
vl.sektoru
Financování
0
celkem

59 300

109 350

18 530,93

16,90

298 630

298 630

298 621

100,00

357 930

407 980

317 151,93

77,74

0

0

0

357 930

407 980

317 151,93

0

0

39 490,07

77,74

0

0

0

0

0

0

0

0

-39 490

0

0

0

0

0

-39 490

6) Ocenění studny k prodeji na pozemku č. 1085/1 na 3000,-- Kč s podmínkou věcného
břemenem na odběr vody pro obecní účely, v případě mimořádných událostí, vyžadujících
využití studny.
7) Čištění nádrže a výměnu kaberny. Pověřuje starostu výběrem firmy, která práce provede a
podpisem smlouvy.

3.

bere na vědomí

1) Zápis a plnění usnesení z 28. 4. 2016
2) Kronika za rok 2015

4.

neschvaluje

1) Prodej části pozemku p. č. 1013 (lesní pozemek) o výměře cca 100 m2, nacházejícího se v katastrálním
území Dobršín, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Klatovy, panu Karlu Patlejchovi, trvale bytem Dobršín č. p. 38.
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Zapisovatel:

Zdeňka Hrabová…………………………………………

Ověřovatelé:

Václav Vomela ……………………………………………
Václav Kočí …………………………………………….

Starosta :

Václav Stulík …………………………………………………

Vyvěšeno dne: 29. 6. 2016
Sejmuto dne:
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