
 

 

USNESENÍ  Č. OZ/07/2018 

Obecního zastupitelstva Obce Orlické Záhoří přijaté na veřejném zasedání 

dne 14.05.2018 

 

 

 

Schvaluje: 
07/2018/001 

Navrhovateli zápisu byli určeni: XXXXXXXXXXXXX  

Ověřovateli zápisu byli určeni: XXXXXXXXXXXXX 

Zapisovatelem byl určen: XXXXXXXXXXXX 

 

07/2018/002  

Strategický plán rozvoje obce Orlické Záhoří na období let 2018-2023 

 

07/2018/003 
Závěrečný účet obce Orlické Záhoří na rok 2017 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 

2017 s výhradami, na základě nichž přijímá opatření k nápravě  

 

- Kontrolou inventarizace k  31.12.201 bylo zjištěno, že skutečné stavy účtů neodpovídají skutečnosti u 

účtů 388 – dohadné účty aktivní, nebyl proveden dohad ve výši proinvestovaných nákladů k přijatým 

transferům Podpora TIC ve výši Kč 35,-- tis. a dar Nadace ČEZ ve výši Kč 150,-- tis., k přijatým 

zálohám na služby související s pronájmem bytů ve výši Kč 146.915,-- Kč,  

- účtu 031 – pozemky, byl vyřazen z účetní evidence celý pozemek p.č. 3246 v k.ú. Jadrná, dle 

předložené kupní smlouvy ze dne 23.11.207 bylo zjištěno, že měla být vyřazena pouze část tohoto 

pozemku, účet 401 – jmění účetní jednotky, bylo účtováno na vrub účtu o prodeji pozemku p.č. 3246/2 

v k.ú. Jadrná a ve prospěch účtu bylo účtováno o nákupu pozemku p.č. 3311 v k.ú. Kunštát, tím došlo 

ke zkreslení zůstatku tohoto účtu,  

- účet 403 – transfery na pořízení dlouhodobého majetku, z předložených inventarizačních podkladů 

nelze ověřit, zda účetní evidence souhlasí s majetkovou dotací,  

- účet 902 – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, na tomto účtu jsou vedeny položky, které 

nesouhlasí s jeho obsahovou náplní, účet 472 – dlouhodobé přijaté zálohy na transfery, je zaúčtován 

příjem transferu Sudy na lyžích, jedná se o krátkodobou dotaci, která má být zúčtována ve prospěch na 

účtu 374 – krátkodobé přijaté zálohy na transfery, účet 459 – ostatní dlouhodobé závazky, na tomto 

účtu jsou vedeny půjčky od právnických osob ve výši Kč 5.812.000,--, tyto půjčky mají být vedeny na 

účtu 451 – dlouhodobé úvěry, účet 021 – stavby, na základě kupní smlouvy ze dne 12.10.2017 došlo 

k prodeji pozemku st. č. 221 v k.ú. Kunštát, jehož součástí byla stavby bez čp., tato stavba v hodnotě 

186.600,-- Kč nebyla vyřazena z majetkové evidence. 

 

07/2018/004 
Účetní závěrku Obce Orlické Záhoří za rok 2017. Protokol o schvalování účetní závěrky obce za rok 2017, na 

jehož základě provede účetní obce přeúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení na účtu 431 na účet 

432 – výsledek hospodaření minulých účetních období / nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let/ ve 

výši Kč  973.698,98 

 

07/2018/005 

Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Orlické Záhoří 22 za rok 2016, a převod hospodářského 

výsledku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Orlické Záhoří ve výši 169,68 Kč 

do rezervního fondu školy  

 

07/2017/006 

Výsledek hospodaření SKI Areálu za rok 2017 ve výši Kč 22.473,85, který bude převeden na účet  

429 Neuhrazená ztráta minulých let 

 

07/2017/007 

Záměr prodeje pozemku st. č. 38 v k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří a posečká s prodejem do doby vyřešení 

právnických vztahů 



07/2017/008 

Dotaci na dětské hřiště ve výši celkových nákladů 680 tis. Kč. Zároveň schvaluje úpravu rozpočtu rozpočtovým 

opatřením. 

 

07/2017/009 

Směrnici o ochraně osobních údajů obce Orlické Záhoří č. 1/2018 

 

07/2017/010 

Nákup sekačky na trávu zn. RIDEL v ceně cca 125 tis. Kč. Zároveň schvaluje úpravu rozpočtu rozpočtovým 

opatřením. 

 

07/2017/011 

Navýšení rozpočtu o 1.595 tis. na nákup Fastracu 5512/6123, navýšení rozpočtu o 4 tis v rámci projektu Poznej 

Sudety na lyžích 3429/5169 

 

07/2017/012 

Navýšení rozpočtu – Smlouva o úvěru JCB Finance – navýšení pol. 8113 o 6.443.250,-- Kč, zároveň schvaluje 

vratku z položky 8114, včetně úroků ve výši Kč 77.250,-- z položky 5512/5141  

 

 

Bere na vědomí: 
07/2017/013 
Zastupitelstvo obce Orlické Záhoří bere na vědomí zprávu o přípravě obce na účinnost nařízení EU 2016/679  

o ochraně osobních údajů - GDPR 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       -----------------------------                                                                                       ---------------------------- 

        podpis  místostarosty                                                                                                 podpis starosty 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 


