
5/16                         Schůze ZO                               2.3.2016 

Přítomni: Vedralová, Brandová, Novotná, Štěpánková, Jelínek, Pokorný, 

Patočková 

Omluveni: Novotný 

 

Body jednání 

1. Smlouva o poskytnutí prostředků k zajištění ostatní dopravní obslužnosti 

2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 

3. Udělení znaku obci 

4. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

5. Směrnice pro používání platební karty 

6. Inventarizační zpráva za rok 2015 

7. Vyvěšení závěrečného účtu za rok 2015 

 

Průběh jednání 

1. Byla nám doručena Smlouva o poskytnutí finančních prostředků 

k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na základě  §46 odst.2 písmena a 

zákona č.128/2000 Sb. Mezi Obcí Žíželice, zastoupenou p. Ing.Radanem 

Eliášem starostou obce a obcí Dománovice, zastoupenou pí. Květoslavou 

Vedralovou starostkou obce. 

Finanční prostředky v celkové výši činí 15.873,- Kč. 

Termíny splatnosti: 1.  do 18.3.2016   ve výši   5.291,- Kč 

                                    2   do 30.6.2016   ve výši   5.291,- Kč 

                                    3   do 31.10.2016  ve výši  5.291,- Kč 

Smlouva se uzavře na dobu od 1.1.2016 do 31.1.2016 a bude platná 

dnem podpisu smluvních stran. 

ZO s uzavřením smlouvy souhlasí.Při hlasování nebyl nikdo proti. 

 

2. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 se uskutečnilo 23.2.2016 na 

základě zákona č.420/2004 Sb. O přezkoumávání hospodaření územních 



samosprávných celků nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.          

ZO s výsledkem hospodaření souhlasí. Při hlasování nebyl nikdo proti. 

3. Dne 23.2.2016 udělila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

naší obci znak a vlajku.  

4. Byla navržena a vydána směrnice k zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu a mimo jiné, že do 30.000,- Kč  může starostka obce nakupovat 

bez výběrového řízení a od 30.001,- Kč  se budou porovnávat cenové 

nabídky a nákup budou schvalovat  ZO. Při hlasování byli všichni pro. 

5. Byla navržena a vydána směrnice pro používání platební karty 

6. Starostka obce seznámila ZO s inventarizační zprávou za rok 2015. Při 

hlasování byli všichni pro. 

7. Byl vyvěšen závěrečný účet za rok 2015. ZO s vyvěšením souhlasí. Při 

hlasování nebyl nikdo proti. 

 

 

Usnesení 

1. ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy k zajištění ostatní dopravní obslužnosti. 

2. ZO souhlasí s výsledkem hospodaření obce za rok 2015 

3. ZO berou na vědomí udělení znaku a vlajky obci 

4. ZO souhlasí s vydáním směrnice k“veřejným zakázkám“ 

5. ZO souhlasí s vydáním směrnice pro používání platební karty 

6. ZO souhlasí a schvaluje inventarizační zprávu za rok 2015 

7. ZO souhlasí s vyvěšením Závěrečného účtu za rok 2015 

 

Zapsala: Štěpánková                            Ověřili: 

Dne: 2.3.2016 


