
Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Milešín konaného dne 

22.06.2016 v budově Obecního úřadu 

Starostka zahájila zasedání ZO v 17.00 hodin a všechny přítomné přivítala. 

Bod č.-1 

Starostka konstatovala, že informace o konání zasedání byla sdělena členům ZO formou SMS 

a to nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání a dále sdělila, že je přítomno 4 členů 
zastupitelstva, které je tedy usnášení schopné. 

Přítomno S členů + účetní 

Starostka přednesla návrh programu zasedání, který byl členy ZO schválen. 

Usnesení č.1 

ZO schvaluje následující program zasedání ZO 

1) Přivítání, schválení programu zasedání 

2) Účetní uzávěrka za rok 2015 

3) - Závěrečný účet za rok 2015 

4) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 - audit 

5) Kupní smlouva pozemků manželům Doležalovým, Milešín 46- schválení 

6) Schválení příspěvku MŠ Vidonín na MDD - karneval 

7) Schválení dárkového balíčku p. účetní za vzorný AUDIT 

8) Projednání smlouvy opravy cest po obci 

Bod č. 2 

Zastupitelům byla předložena účetní uzávěrka za rok 2015 společně s těmito doklady: 

Výkaz FIN 2 12 m k 31.12.2015 

Rozvaha k 31.12.2015 

Výkaz zisku a zkrat k 31.12.2015 

Příloha účetní uzávěrky k 31.12.2015 
· Závěrečný účet za rok 2015 

Inventarizace zpráv 

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 - audit 

Saldokonto příjmů a výdajů po konsolidaci činí 607.336,08Kč 

Usnesení č. 2 

ZO schvaluje účetní uzávěrku za rok 2015, bez výhrad 

Hlasování pro 5, proti O, zdrželo se O 



Bod č. 3 

Zastupitelům byl předložen závěrečný účet za rok 2015 

Příjmy : Výdaje: 

Úč. třída 1- daňové příjmy 1.070.649,13 Kč úč. třída S - 1.194.833,46 Kč 
· Úč. třída 2 - nedaňové příjmy 535.520,41 Kč úč. třída 6 -

Úč. třída 4 - přijaté transfery 183.520,00 Kč 
ú č . třída 3 kapitálové příjmy 12.480,00 Kč 
Příjmy celkem 1.802.169154 Kč Výdaje celkem 1.194.833~46 Kč 

Saldokonto příjmu a výdajů konsolidaci činí 607.336,08 Kč 

Usnesení č. 3 

ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015, bez výhrad. 

Hlasování: pro 5, proti O, zdrželo se O, schváleno 5 

Bod č. 4 

Starostka seznámila ZO se zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 AUDIT. 

Usnesení č. 4 

ZO schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, bez výhrad 

Hlasování : pro S, proti O, zdrželo se O 

Bod č . 5 

Byla projednána kupní smlouva na odkoupení pozemku p.č. 23/15 v kú. Milešín o výměře 
433 m2, p.č. 23/16 v kŮ. Milešín o výměře 57 m2, 23/17 o výměře 94 m2 - celkem činí 
výměra 589 m2. Cena za 1m2 30,- Kč, celkem činí hodnota prodaných pozemků 17.520,-Kč. 

Záměr o prodeji tohoto pozemku byl ZO projednán dne 22.11.2013. 

Usnesení č. S 

Bod č. 6 

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku pro MŠ Vidonín, na konání Dětského karnevalu, zakončení 
školního roku v částce 500,- Kč, která je v rozpočtu počítána. 

Bod. č 7 

Dětské hřiště namontuje firmy s certifikátem, schváleno ZO 



Bod č. 8 

ZO rozhodlo o nevyhovění žádosti stacionáře Bonahelpo na příspěvek. Příspěvek bude 
poskytnut na vánoce 2016 

Bod č. 9 

Oravy místních komunikací proběhnou letos v poloviční míře, druhá část bude opravena 
v následujícím roce (bude se odvíjet od financí) ZO schválilo 
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