Obec HRADCE
Hradce 34, 370 01 České Budějovice,

IČ: 00581356, e-mail: info@hradce.cz

Zápis č. 2021/2
ze zasedání Zastupitelstva obce Hradce,
konaného v zasedací místnosti obecního úřadu obce Hradce
dne 9.6.2021, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hradce (dále též jako „zastupitelstvo“) zahájil v .18,00 hodin
starosta obce pan Ing. Stanislav Anderle „dále předsedající“.
Předsedající přivítal přítomné.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu pěti členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Ing. Stanislav Anderle, Martina Vojáčková, Eliška Anderlová, Pavel Honner, Alena
Vejskrabová
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatel paní Vojáčková Martina
Ověřovatelé zápisu: Pavel Honner, Vejskrabová Alena
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Pozvánka na schůzi a navržený program
schůze byl vyvěšen 2.6.2021
Návrh programu schůze zastupitelstva:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kontrola usnesení ze zastupitelstva konaného dne 10.3.2021 a 18.12.2020
Závěrečný účet a účetní závěrka rozpočtu obce za rok 2020
Výsledek přezkumu hospodaření za rok 2020
Projednání a schválení pasportu komunikací a dopravního značení
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Dar obci Dubné

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
programu byly vzneseny návrhy zastupiteli obce

K návrhu

Doplnění bodu : Rozpočtové opatření č. 1/2021 a dar obci Dubné
Výsledek hlasování: Pro: 5
Program schůze byl schválen.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

K zápisům z minulých schůzí ZO ze dne 10.3.2021 a 18.12.2020 nebyla vznesena žádná
námitka. Zápisy byly schváleny
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Provedena kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 18.12.2020 a
10.3.2021.
Předsedající informoval členy zastupitelstva, že všechny body z usnesení z minulého
zastupitelstva byly splněny.
1) Závěrečný účet a účetní závěrka rozpočtu obce za rok 2020
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet a závěrku rozpočtu obce za rok 2020
2) Výsledek přezkumu hospodaření za rok 2020
Zastupitelstvo schvaluje přezkum obce za rok 2020
3) Projednání a schválení pasportu komunikací a dopravního značení
Zastupitelstvo schvaluje pasport komunikací a dopravního značení
4) Rozpočtové opatření č. 1/2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 zastupitelstvo schválilo
5) Dar obci Dubné
Zastupitelstvo schvaluje dar obci Dubné ve výši 23.490,- Kč
6) Různé
- Finanční výbor – předsedou navržena a zvolena Eliška Andrlová
Členem komise navržena a zvolena Alena Vejskrabová
-

Oprava silnice na Samoty, domluva s nájemcem na zpevnění plochy u kontejnerů (
zámková dlažba)

-

Ukončení kontroly Ministerstva vnitra

Diskuze
Dotaz ke zveřejnění pasportu, bude zveřejněn až po vyjádření Policie ČR
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20,00 hod.
Přílohy zápisu:
1) prezenční listina
Zapisovatel:

Vojáčková Martina

Ověřovatelé:

Pavel Honner
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Alena Vejskrabová

Obec HRADCE
Hradce 34, 370 01 České Budějovice,
IČ: 00581356, e-mail: info@hradce.cz

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Hradce k zápisu č. 20201/2,
ze dne dne 9.6.2021
Přítomno 5 z 5 členů ZO
Zastupitelstvo obce:
Volí ověřovatele zápisu: Pavla Honnera , Alenu Vejskrabovou

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1) Závěrečný účet a účetní závěrka rozpočtu obce za rok 2020
Zastupitelstvo obce Hradce dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
a) dle ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů projednalo materiál Závěrečného účtu obce Hradce za rok 2020
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2020 bez výhrad
b)

schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020,

c)

schvaluje zisk za rok 2020 ve výši 558 023,40 Kč a jeho převod na účet 432 – Výsledek
hospodaření předcházejících účetních období.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

2) Výsledek přezkumu hospodaření za rok 2020
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
3) Pasport komunikací a dopravního značení
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
4) Rozpočtové opatření č. 1/2021
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0

Zdrželi se: 0

5) Dar obci Dubné
Výsledek hlasování: Pro: 5

Zdrželi se: 0

Proti: 0

V Hradcích dne 9.6.2021
Ověřovatelé:

…………………….
P.Honner

……………………………
A.Vejskrabová

…………………………
Ing. Stanislav Anderle
starosta obce
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