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ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA 

OBCE ÚNĚJOVICE 
                                                                  č.j. 4/2017 

 
Datum konání: 26.6.2017 , 19.00 h 

Místo konání: budova obecního úřadu Únějovice 

Přítomni: Mastný, Uzlík,  Kroa,  Roubal, Dolejš, Kubec, Osvald 

Omluveni:  

Hosté:  

 

PROGRAM: 

  1) zahájení 

  2) schválení programu 

  3) kontrola usnesení 

  4) volba ověřovatelů zápisu 

  5) rozpočet. opatření č.4 

  6) přezkoumání hospodaření 

  7) roční závěrka a HV za r.2016 

  8) závěrečný účet za r.2016 

  9) hasiči 

 10) diskuse a závěr 

  
 
 

ad 1) zahájení provedl  starosta obce . 

 

 

ad 2) starosta seznámil přítomné s programem. Bez připomínek 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Únějovice souhlasí s navrženým programem 

 
Výsledek hlasování:                PRO   7                 PROTI     0                    ZDRŽEL SE                0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

 

ad 3) usnesení bez připomínek, vše průběžně plněno 

 

 

ad 4) ověřovateli zápisu navrženi pan Pavel Roubal a Pavel Osvald 

 
Výsledek hlasování:                PRO    7                 PROTI     0                    ZDRŽEL SE                0 

 



Ověřovatelé byli schváleni. 

 

 

 

 

 

 

ad 5) Rozpočtové opatření č.4 

 

Starosta seznámil přítomné s obsahem rozpočtového opatření č.4, které bude součástí tohoto zápisu 

 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Únějovice bere na vědomí rozpočtové opatření č.4 

 
Výsledek hlasování:                PRO   7                 PROTI     0                    ZDRŽEL SE                0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

ad 6) 

Starosta seznámil zastupitelstvo se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016,  které      

provedly pracovnice Krajského úřadu dne 5.6.2017 a ukládá provést opatření k odstranění nedostatků 

uvedených ve zprávě týkajících se §95,odst.1 a §119.  

Nápravná opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě byla všem zastupitelům 

předložena a znění tohoto vyjádření zasláno na Krajský úřad. 

 

Návrh usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí  Zprávu o přezkoumání hospodaření.  

 
Výsledek hlasování:      PRO       7           PROTI        0       ZDRŽEL SE    0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

ad 7) 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s Roční závěrkou za rok  2016   a hospodářským výsledkem za rok 2016, 

který činí +666.627,19 Kč po zdanění 

 

Návrh usnesení: zastupitelstvo schvaluje  Roční závěrku 2016 bez připomínek a  HV za rok 2016 

jako ziskový a souhlasí s jeho převedením z účtu 431 na účet 432-nerozdělený zisk a neuhrazená 

ztráta. 
Výsledek hlasování:      PRO       8           PROTI        0       ZDRŽEL SE    0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

ad 8) 

Závěrečný účet obce za rok 2016 byl vyvěšen elektronicky a na úřední desce od 9.6.2017 do 

25.6.2017.  

   

Návrh usnesení: zastupitelstvo souhlasí s celoročním  hospodařením  obce  a schvaluje  Závěrečný 

účet za rok 2016 s výhradou B a C . 
Výsledek hlasování:      PRO       8           PROTI        0       ZDRŽEL SE    0 

         USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
 

ad 9) hasiči 

          Informace o společné jednotce obcí Kaničky+Chocomyšl+Únějovice, jejímž cílem je akceschopnost i v 

prac.dnech být k rychlé dispozici.  

Zastupitelstvo vyjádřilo souhlasné stanovisko s podporou tohoto projektu, s výhledem určitých investic na vybavení  

potenciálních členů zásahového družstva v Chocomyšli. Nezbytnou podmínkou je osobní projednání s event. 

možnými členy družstva, což je v kompetenci SDH. 

 

 

 

 



ad 10) diskuse a závěr 

- sběr železa posunut na podzim 

- objednán návrh další úpravy zeleně v obci - Molínek Pelechy 

- příprava vepřobraní, zváženo několik eventualit, které se postupně vyhodnotí po získání cenových kalkulací, 

  předpokládaný termín 25.7.-10.8.2017 

 

   

 

 

 
zapsal: 26.6.2017   …………………………………………….. 

                                            Mastný Luboš 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:……………………………………………                       ……………………………………………. 

                                       

 

 

 

 

----------------------------------------------------          -----------------------------------------------   ............................................... 

                       STAROSTA                                            MÍSTOSTAROSTA                                MÍSTOSTAROSTA 
 

 

 

 

 

 


