ZÁPIS
o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Mašovice
konaného dne 9. 3. 2020 na Obecním úřadě v Mašovicích
Starosta obce zahájil 9. zasedání ZO Mašovice v 17.00 hodin a přivítal všechny přítomné.
Bod č. 1. TECHNICKÝ BOD
Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního
úřadu Mašovice a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je
přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: MVDr. Jurka Libor, Pelánová Martina, Ištvánek Jaroslav, Ing. Šoba Tomáš, Holcr
Antonín, Ing. Jeřábek Vojtěch, Pfeffer Rostislav
Omluveni: --Nepřítomni: --Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatelkou byla jmenována paní Lenka Chalupská. Starosta konstatoval, že zápis
z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání
zastupitelstva obce. Navrženi byli: Jeřábek Vojtěch, Ištvánek Jaroslav, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/9/2020
Zastupitelstvo obce Mašovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 9. zasedání ZO pana
Vojtěcha Jeřábka a pana Jaroslava Ištvánka
Hlasování č. 1: 5-0-2

Bod č. 2 PROGRAM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starosta přenesl návrh programu, který byl členy zastupitelstva obce schválen.
Usnesení č. 2/9/2020
Zastupitelstvo obce Mašovice schvaluje program zasedání ZO Mašovice. Bod č. 10 dle
zveřejněného programu bude vypuštěn.
1) Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu)
2) Program zasedání ZO
3) Rozpočtové opatření č. 7/2019
4) Schválení inventarizace majetku za rok 2019
5) Návrh rozpočtu obce Mašovice na rok 2020
6) Účetní závěrka PO ZŠ Mašovice za rok 2019
7) Schválení a rozdělení hospodářského výsledku PO ZŠ Mašovice za rok 2019
8) Účetní závěrka Obce Mašovice za rok 2019
9) Návrh závěrečného účtu obce Mašovice za rok 2019
Hlasování č. 2: 7-0-0

Bod č. 3 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7/2019
Účetní obce předložila ke schválení starostou obce provedená rozpočtová opatření číslo
7/2019.
Diskuse: 0
Usnesení č. 3/9/2020
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í rozpočtové opatření číslo 7/2019.
Hlasování č. 3: 7-0-0

Bod č. 4 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ZA ROK 2019
Starosta obce informoval ZO o provedené inventarizaci majetku a závazků obce Mašovice,
provedené k 31. 12. 2019 a přečetl Inventarizační zprávu. Inventarizace proběhly bez závad.
Diskuse: 0
Usnesení č. 4/9/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e inventarizační zprávu o provedení inventarizace
majetku a závazků obce za rok 2019.
Hlasování č. 4: 7-0-0
Bod č. 5 NÁVRH ROZPOČTU OBCE MAŠOVICE NA ROK 2020
Starosta přednesl návrh rozpočtu obce Mašovice na rok 2020, který je členěn v příjmové i
výdajové části na paragrafy. Rozpočet je navrhován ke schválení jako schodkový, přičemž
schodek rozpočtu je kryt financováním (přebytkem hospodaření z minulých let). Příjmy
12 706 200 Kč, výdaje 14 236 200 Kč, financování 1 530 000 Kč. Návrh rozpočtu byl vyvěšen
na úřední i elektronické desce od 20. 2. 2020 do 9. 3. 2020
Diskuse: P. Šoba doporučil opatření ke zvýšení příjmů obce - navýšení nájmů z orné půdy
(důvodem je navýšení daně z nemovitostí od poslední změny výše nájmu, která by měla být
kompenzována ve výši nájmu a uvedl příklad, kde mají lepší podmínky než obec Mašovice).
Usnesení č. 5/9/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočet obce Mašovice na rok 2020: Příjmy
12 706 200 Kč, výdaje 14 236 200 Kč, financování 1 530 000 Kč. Závazným ukazatelem
v příjmové i výdajové části je členění na paragrafy.
Hlasování č. 5: 7-0-0
Bod č. 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PO ZŠ Mašovice za rok 2019
Starosta obce předložil ZO dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 4 odst. 8, písm.w) ke
schválení účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Mašovice.
Diskuse: 0
Usnesení č. 6/9/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 4 odst. 8,
písm. w) účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Mašovice za rok 2019.
Hlasování č. 6: 7-0-0
Bod č. 7 SCHVÁLENÍ HV PO ZŠ MAŠOVICE ZA ROK 2019 A JEHO ROZDĚLENÍ
Starosta předložil ZO žádost ředitelky příspěvkové organizace ZŠ Mašovice ohledně rozdělení
hospodářského výsledku PO ZŠ Mašovice za rok 2019 – zisk ve výši 34 409,63 Kč. Hospodářský
výsledek bude přidělen do rezervního fondu.
Diskuse: 0
Usnesení č. 7/9/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e hospodářský výsledek PO ZŠ Mašovice za rok 2019 zisk ve výši 34 409,63 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu.
Hlasování č. 7: 7-0-0
Bod č. 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE MAŠOVICE ZA ROK 2019
Starosta obce předložil ZO dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 4 odst. 8, písm.w), ke
schválení účetní závěrku obce Mašovice za rok 2019.
Diskuse: 0
Usnesení č. 8/9/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 4 odst. 8,
písm. w) účetní závěrku obce Mašovice sestavenou k 31.12.2019.
Hlasování č. 8: 7-0-0

Bod č. 9 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MAŠOVICE ZA ROK 2019
Starosta seznámil ZO s návrhem závěrečného účtu obce Mašovice za rok 2019, jehož součástí
je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce, který provedl auditor Ing. Zdeněk Jaroš
–auditor. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce od 21. 2. 2020 do 9. 3. 2020.
ZO projednalo závěrečný účet obce Mašovice spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání
hospodaření za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
Diskuse: 0
Usnesení č. 9/9/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e závěrečný účet obce Mašovice za rok 2019 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením obce - bez výhrad.
Hlasování č. 9: 7-0-0

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce
Mašovice v 17.15 hodin.
V Mašovicích dne 9. 3. 2020
Zapsala: Bc. Chalupská Lenka
Starosta: MVDr. Libor Jurka

Ověřovatelé zápisu:

Jeřábek Vojtěch
Ištvánek Jaroslav

USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Mašovice,
konaného dne 9. 3. 2020 na Obecním úřadě v Mašovicích
Usnesení č. 1/9/2020
Zastupitelstvo obce Mašovice s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 9. zasedání
ZO p. Vojtěcha Jeřábka a p. Jaroslava Ištvánka.

Usnesení č. 2/9/2020
Zastupitelstvo obce Mašovice s c h v a l u j e program zasedání ZO Mašovice.
Usnesení č. 3/9/2020
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í rozpočtové opatření číslo 7/2019.
Usnesení č. 4/9/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e inventarizační zprávu o provedení inventarizace
majetku a závazků obce za rok 2019.
Usnesení č. 5/9/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočet obce Mašovice na rok 2020: Příjmy
12 706 200 Kč, výdaje 14 236 200 Kč, financování 1 530 000 Kč. Závazným ukazatelem
v příjmové i výdajové části je členění na paragrafy.
Usnesení č. 6/9/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 4 odst. 8,
písm. w) účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Mašovice za rok 2019.
Usnesení č. 7/9/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e hospodářský výsledek PO ZŠ Mašovice za rok 2019 zisk ve výši 34 409,63 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu.
Usnesení č. 8/9/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 4 odst. 8,
písm. w) účetní závěrku obce Mašovice sestavenou k 31.12.2019.
Usnesení č. 9/9/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e závěrečný účet obce Mašovice za rok 2019 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením obce - bez výhrad.

Starosta: MVDr. Libor Jurka
Ověřovatelé: Jeřábek Vojtěch
Ištvánek Jaroslav

