Zápis
z 13. zasedání zastupitelstva obce Vanov dne 7. 12. 2020
Přítomni: členové zastupitelstva obce:
Ludmila Ťápalová, Daniela Salusová, Václav Pittauer, Jaroslav Rod, Jiří Šimek, Stanislava Chromá, Roman Michl
1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZO - konstatování, zda je ZO schopno se usnášet
Starostka přivítala přítomné zastupitele. Oznámila, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce, ZO je schopno se
usnášet.
2) Schválení programu
Program jednání:
1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZO
2) Schválení programu
3) Jmenování ověřovatelů zápisu (dva členové ZO)
4) Informace o ověření zápisu z minulého zasedání ZO
5) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2021
6) Rozpočtový výhled pro období 2021-2025
7) Rozpočtová opatření pro rok 2020
8) Rozprava
9) Souhrn přijatých usnesení
10) Závěr
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
3) Jmenování ověřovatelů zápisu (dva členové)
Starostka obce jmenovala za ověřovatele zápisu Jiřího Šimka a Stanislavu Chromou.
4) Informace o ověření zápisu z minulého zasedání ZO
Místostarostka informovala, že zápis z předchozího zasedání ZO byl ověřovateli zápisu, Václavem Pittauerem a
Jaroslavem Rodem ověřen bez připomínek.
5) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2021
Předkladatel: Daniela Salusová - místostarostka obce
Předložila návrh rozpočtu na rok 2021, seznámila zastupitele s rozdělením financí na jednotlivé paragrafy, s výší
příjmů a výdajů. Oproti predikci MF pro rok 2021 jsou příjmy obce poníženy v souladu s probíhající ekonomickou
krizí a dle predikce svazu měst a obcí která je výrazně pesimističtější než predikce ministerstva financí. V případě
zůstatku při hospodaření obce budou příjmy nad rámec rozpočtu přesunuty do rozpočtové rezervy. Rozpočet pro
rok 2021 je navržen jako vyrovnaný.
Usnesení ZO 37/12/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021 dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostku
obce zveřejněním návrhu rozpočtu pro rok 2021 na úřední desce obce.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
6) Rozpočtový výhled pro období 2021-2025
Předkladatel: Daniela Salusová - místostarostka obce
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je zpracován návrh
rozpočtového výhledu na další období, tedy r. 2021 - 2025. Výhled je zpracován ve standardním rozsahu, tedy na
pět let – 2021-2025. Rozpočtový výhled obce je zpracován v souladu se střednědobým výhledem státního
rozpočtu a s aktuálními výsledky hospodaření obce, zahrnut je výsledek letošní krize a předpoklad propadu
veřejných financí. Návrh střednědobého výhledu bude zveřejněn na klasické i elektronické úřední desce a to
podobu 15 dní před schválením.

Usnesení: ZO 38/12/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého rozpočtového výhledu pro roky 2021 – 2025 a pověřuje
místostarostku zveřejněním návrhu na úřední desce.
Hlasování: 7 pro, 0 pro, 0 se zdrželo
7) Rozpočtová opatření pro rok 2020
Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce
Starostka obce předložila souhrn přijatých a provedených rozpočtových opatření k 11/2020. Uvedená rozpočtová
opatření pokrývají realizaci investičních akcí v souvislosti s výší získaných dotací – v příjmové i výdajové části
rozpočtu. Rozpočtové opatření dále řeší posílení rozpočtu z finanční rezervy na účtu obce (zůstatky z předchozích
let) z důvodu propadu daňových příjmů obce vyplývající z krizového stavu ČR a ekonomické krize státu. Přehled
všech RO je uveden v příloze, souhrn RO bude zveřejněn na úřední desce do konce letošního roku.
Usnesení: ZO 39/12/2020
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedená rozpočtová opatření spadající do kompetence starosty obce.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtových opatření v rozsahu dle předloženého soupisu s okamžitou
platností a pověřoje starostku obce zveřejněním přijatých rozpočtových opatření na úřední desce.
Hlasování: 7 pro, 0 pro, 0 se zdrželo
8) Rozprava
Bez rozpravy
9) Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy.
10) Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným zastupitelům za účast.
Zapsala: Daniela Salusová
Konec: 20:35 hod.
Předáno k podpisům: 16. prosince 2020

Jiří Šimek, v.r.
ověřovatel

Stanislava Chromá, v.r.
ověřovatel

Ludmila Ťápalová, v.r.
starostka obce

Daniela Salusová, v.r.
místostarostka obce

Pro účely zveřejnění upraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů.

