ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Kout na Šumavě
konaného dne 24.6.2015 od 19.00 hodin v kulturní místnosti OÚ
Přítomni:

7 členů ZO
12 občanů
Je přítomno 7 členů zastupitelstva obce, ZO je usnášení schopné. Pan starosta
navrhl jako ověřovatele zápisu pana Ing. Petra Forsta a paní Annu Váchalovou. Ostatní
s jeho návrhem souhlasili. Dále navrhl, aby členy návrhové komise byli pan Bohuš
Havlovic a pan Jiří Koutník. Ostatní s jeho návrhem souhlasili. Dále pan starosta sdělil,
že zápis z minulého zasedání, které se konalo dne 27.5.2015
byl řádně ověřen
ověřovateli, byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a ve vývěsních skříňkách.
Dále pan starosta přednesl návrh programu, kterým by se mělo řídit dnešní zasedání
zastupitelstva obce:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Obce Kout na Šumavě za rok 2014
3. Schválení účetní závěrky PO ZŠ a MŠ
4. Rozpočtové opatření č.3/2015
5. Závěrečné účty svazků
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou EUROVIA
7. Dotace na kanalizaci z KÚPK
8. Rozhodnutí o zrušení Koutského zámku s.r.o.
9. Diskuze
10. Usnesení
Hlasování: 7 přítomných členů ZO souhlasí s navrženým programem.
1. Kontrola usnesení
Většina úkolů byla splněna.
Nadále trvá projednat s SÚSPK převod pozemku č.parc. 2005/2 – bude se řešit až po
zaměření chodníků a dokončení kanalizace.
Dále se řeší pojištění nového hasičského auta u HZS.
Také je nedořešen hluk o nedělích a o svátcích – bude vyhlášeno rozhlasem.
2. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2014
Návrh závěrečného účtu spolu se zprávou nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Kout na Šumavě za rok 2014 byl vyvěšen na úřední
desce OÚ od 1.6.2015 do 17.6.2015. Nikdo nevznesl žádné připomínky. Přezkoumání
hospodaření obce Kout na Šumavě provedl nezávislý auditor Ing Jan Nozar. Nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Finanční výbor projednal závěrečný účet spolu se
zprávou nezávislého auditora. Nevznesl žádné připomínky a zároveň projednal účetní
závěrku obce za rok 2014. Obec hospodařila v roce 2014 se ziskem 4.376.490,05
Kč, tento hospodářský výsledek je třeba převést na účet 432. K účetní závěrce a k
celoročnímu hospodaření obce neměl FV žádné výhrady a připomínky a vše doporučil
ZO ke schválení. ZO projednalo závěrečný účet za rok 2014 a závěrku za rok 2014. V
úvodu vzalo na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2014 a stanovisko FV a nevzneslo také žádné připomínky. Na základě doporučení
FV schválilo závěrečný účet s vyjádřením souhlasu bez výhrad. ZO obce zároveň
rozhodlo o převodu zisku za rok 2014 ve výši 4.376.490,05 Kč na účet 432 –
výsledek hospodaření minulých účetních období.
Hlasování: 7 přítomných členů ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014
Toto projednání se uzavírá vyjádřením souhlasu bez výhrad. Současně schvaluje
závěrku za rok 2014 a převod zisku ve výši 4.376.490,05 Kč na účet 432

3. Schválení účetní závěrky PO Základní školy a Mateřské školy
Finanční výbor provedl kontrolu v ZŠ a MŠ. Předseda FV seznámil ZO s výsledkem
kontroly konané dne 3.6.2015. Účetní předložila veškeré podklady týkající se účetní
závěrky sestavené k 31.12.2014 – Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, přílohu k účetní
uzávěrce a inventarizaci majetku. Po kontrole těchto podkladů došel FV k závěru, že
účetnictví ZŠ i MŠ poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace a doporučil ZO účetní závěrky schválit. Nikdo z přítomných nevznesl žádné
připomínky.
Hlasování: 7 přítomných členů ZO schvaluje závěrku ZŠ a MŠ
4. Rozpočtové opatření 3/2015
Opět je třeba upravit rozpočet – rozpis rozpočtového opatření je součástí tohoto
zápisu.
Hlasování: 7 přítomných členů ZO schvaluje rozpočtové opatření 3/2015
5. Závěrečné účty svazků
Pan starosta podal informaci o závěrečných účtech DSO Kdyňsko, DSO Lazce a
Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka, které byly vyvěšeny na úřední desce
OÚ. Přezkoumání hospodaření těchto svazků provedl KÚPK. Závěr zprávy u všech
svazků – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Tyto závěrečné účty byly schváleny na
valných hromadách.
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou EUROVIA CS a.s.
Vzhledem k tomu, že by nebyl dodržen termín dokončení projektu „Kout na Šumavě
– kanalizace II. etapa“, který byl dán poskytovatelem dotace – SFŽP, musel být
vyhotoven dodatek ke smlouvě o dílo s firmou EUROVIA CS a.s. Zhotovitel se tímto
dodatkem zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané do
30.9.2015. Dohodou smluvních stran se smlouva mění pouze v části III. – termín
dokončení
Hlasování: 7 přítomných členů ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s f.
EUROVIA CS a.s.
7. Dotace na kanalizaci z KÚPK
Usnesením zastupitelstva PK č.917/2015 ze dne 8.6.2015 nám byla schválena dotace
na kanalizaci ve výši 1.000.000Kč.
Hlasování:

7 přítomných členů ZO schvaluje přijetí dotace

8. Rozhodnutí o zrušení Koutského zámku s.r.o.
V únoru letošního roku se zastupitelstvo dohodlo, že se zruší společnost Koutský
zámek s.r.o, protože společnost nevykazuje žádnou činnost. Ukončilo se plátcovství
DPH a bylo sepsáno rozhodnutí o likvidaci společnosti. Zastupitelé ještě požadují
předložení účetní závěrky a daňového přiznání.
9. Diskuze
- p.Sýkorová - udělila pochvalu školní kuchyni za vynikající obědy a dotázala se, zda
by se mohla obnovit oslava MDŽ
- p.Kubovcová – pochválila pořádanou Noc kostelů
- p.Talafant – námitka na třídění odpadů
- p.Šperl – jak to bude s úpravou komunikace po kanalizaci
Na závěr pan starosta informoval přítomné o výstavbě kanalizace, od 1.7.2015 bude
na dva měsíce uzavřen průtah Koutem od nákupního střediska k mrákovské silnici.

Usnesení
Bohuš Havlovic přednesl návrh usnesení z dnešního zasedání ZO.
Hlasování: 7 přítomných členů ZO souhlasí s navrženým usnesením

Kout na Šumavě 25.6.2015
Zapsala:

Věra Tomanová

……………………………….

Ověřovatelé:

Anna Váchalová

……………………………….

ing. Petr Forst

……………………………….

Bohuš Havlovic
místostarosta

Ing. Václav Duffek
starosta

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Kout na Šumavě
konaného dne 24.6.2015
schvaluje:
63.1. podle §43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a podle §17 odst. 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet Obce Kout na Šumavě za rok
2014 spolu se zprávou nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2014 bez výhrad
63.2. řádnou účetní závěrku Obce Kout na Šumavě za rok 2014 na základě vyhlášky
Ministerstva financí č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek
63.3. převod výsledku hospodaření za rok 2014 ve výši 4.376.490,05 Kč na účet 432 –
výsledek hospodaření minulých účetních období
64 podle §102 odst. 2 písm. q) a §102 odst.4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v
souladu § 6 odst. 1 vyhlášky Ministerstva financí 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek účetní závěrku
Základní školy a Mateřské školy v Koutě na Šumavě za účetní období 2014
65. rozpočtové opatření č.3/2014
66. dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou EUROVIA CS a.s.
67. přijetí dotace od KÚPK ve výši 1 mil. Kč na kanalizaci
bere na vědomí:
68. plnění úkolů z minulého zasedání
69. informaci - o závěrečném účtu DSO Kdyňsko za rok 2014
- o závěrečném účtu VSO Domažlicko za rok 2014
- o závěrečném účtu DSO Lazce za rok 2014
70. zahájení likvidace společnosti Koutský zámek s.r.o.
ukládá starostovi:
71. vyhlásit omezení používání sekaček, motor.pil apod. strojů v neděli a o svátcích
72. předložit účetní závěrku a daňové přiznání Koutského zámku s.r.o.

Kout na Šumavě: 25.6.2015
Zapsala:

Věra Tomanová
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Bohuš Havlovic
místostarosta
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starosta

