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USNESENÍ 

Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KUNČICE NAD LABEM 

KONANÉHO DNE  21.4.2016 OD 18.00 HODIN  

==================================================================  
Přítomni: M. Kracíková, Ing. A. Kracík, H. Kučerová, Ing. A. Stejný, V. Strnad,  

D. Zuzánková, Mgr L. Strnadová, Bc. K. Kužel, M. Vejnar 

Omluveni:  

 

1. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 

 

viz. příloha č. 1 (viz. www.kuncice.cz) 

Závěr: 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 včetně  zprávy o výsledku  

přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě 

o výsledku hospodaření 

(pro 9, proti 0, zdržel 0). SCHVÁLENO 

 

2. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2015 

 

viz. příloha č. 2 (viz. www.kuncice.cz) 

Závěr: 

Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015 

s výhradou 

(pro 9, proti 0, zdržel 0). SCHVÁLENO 

 

3. OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ ZJIŠTĚNÝCH CHYB A NEDOSTATKŮ 

 

Závěr: 

Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje následující opatření k nápravě chyb a 

nedostatků  

1. Nedostatek 

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého 

rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000 Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků, 

a to do 15 dnů od jejího uzavření. 

• opatření 

Zastupitelstvo ukládá starostovi vyvěšovat uzavřené smlouvy na veřejné zakázky včetně 

jejich dodatků v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. 

Termín –  31.5.2017 

Odpovídá - starosta 

2. Nedostatek 

Územní celek nedodržel postupy účtování transferů.  

- o neinvestiční dotaci ve výši 2 000,- Kč na náklady spojené s činností JSDH bylo účtováno 

jako o investiční dotaci na účet 403 - transfery na pořízení DM, správně má být 672 

- na účtu 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery je min. od roku 2013 vedena dotace ve 

výši 43 000,- Kč na projektovou dokumentaci územního plánu, která již byla 

vyúčtována, 

- na účtu 471 - dlouhodobé poskytnuté zálohy je evidována poskytnutá dotace Svazku Horní 

Labe ve výši 54 087,- Kč, nejedná se však o zálohu ale investiční dotaci na pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku, správně mělo být zaúčtováno na účet 572 - náklady 

vybr. místních vládních instit. na transfery, v souvislosti s touto dotací mělo být 
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naopak účtováno na podrozvahový účet 951 - dlouhodobé podmíněné pohledávky z 

předfinancování transferů. 

- chybně je účtováno o dotacích na účtu 672 - výnosy vybr. místních vládních instit. z 

transferů, vykazuje nesprávný zůstatek ve výši 289 514,04, správně má být 532 400,04, 

zjištění viz ostatní body 

- na účtu 374 - krátkodobé přijaté zálohy je chybně vykázána dotace od úřadu práce 230 

774,- Kč, účetní jednotka obdržela dotaci od ÚP ve výši 249 774,- Kč na účtu 672 je 

zaúčtována pouze částka ve výši 19 000,- Kč, dále je zde vedena dotace od KHK ve 

výši 400 000,- Kč, která již byla vyúčtována v listopadu 2015 

- na účtu 348 - pohledávky za vybranými místními institucemi jsou zaúčtovány dvě dotace: 

investiční od KHK ve výši 400 000,- Kč, a neinvestiční dotace od KHK ve výši 2 000,- 

Kč, která je zároveň zaúčtována na účtu 374, byla však vyúčtována. 

- na účtu 388 - dohadný účet aktivní je stále vykázána dotace ve výši 43 000,- Kč - územní 

plán z roku 2013, která však již byla vyúčtována a dohad odměny Eko-kom a vodné za 

poslední čtvrtletí 2013, toto nebylo dosud opraveno. 

- účet 572 - náklady vybr. místních vládních instit. na transfery vykazuje o 1 210,- Kč vyšší 

zůstatek, jelikož byla tato částka zaúčtována dvakrát (nesprávná oprava) 

- Zálohově poskytnuté příspěvky TJ Sokol, SDH Kunčice nad Labem a SPCCH nebyly do 

doby vyúčtování zaúčtovány na účet 373 viz bod ČÚS 5.2.1. 

• opatření 

Zastupitelstvo ukládá účetní správně účtovat a důsledně sledovat metodiku  o účtování 

Termín – trvale 

Odpovídá – účetní 

Zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit pravidelnou kontrolu vedení účetnictví a správného 

účtování kvalifikovaným pracovníkem. 

Termín –  30.6.2016 

Odpovídá - starosta  

Zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit pro účetní školení, pro zajištění správného účtování 

Termín –  30.9.2016 

Odpovídá - starosta  

3. Nedostatek 

Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby.  

Účetní jednotka chybně účtuje zpracování dat a služby související s informačními a 

komunikačními technologiemi na pol. 5169, správně má být 5168 

• opatření 

Zastupitelstvo ukládá účetní správně účtovat a důsledně sledovat metodiku  o účtování 

Termín – trvale 

Odpovídá – účetní 

Zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit pravidelnou kontrolu vedení účetnictví a správného 

účtování kvalifikovaným pracovníkem. 

Termín –  30.6.2016 

Zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit pro účetní školení, pro zajištění správného účtování 

Termín –  30.9.2016 

Odpovídá - starosta  

4. Nedostatek 

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.  

Z předložené evidence účtů 311 - odběratelé a 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti, je 

zřejmé, že zůstatky účtů nejsou vykázány správně, jelikož je nedostatečná. 

• opatření 

Zastupitelstvo ukládá účetní vést správně evidenci všech pohledávek  
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Termín – trvale 

Odpovídá – účetní  

opatření 

Zastupitelstvo pověřuje kontrolou vedení evidence pohledávek místostarostu 

Termín –  30.6.2016 

Odpovídá – starosta 

(pro 9, proti 0, zdržel 0). SCHVÁLENO 

 

 

 

4. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ 

ŠKOLY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE,  NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU 

 

viz. příloha č. 4 (viz. www.kuncice.cz) 

Závěr: 

Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola Kunčice nad Labem za rok 2015, hospodaření příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Kunčice nad Labem za rok 2015 

a  rozdělení zisku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Kunčice nad 

Labem za rok 2015 

(pro 9, proti 0, zdržel 0). SCHVÁLENO 

 

5. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE 

 

viz. příloha č. 5 

Závěr: 

Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene IE-12-2005091/VB/01 Kunčice n.L. TS, vvnn pro MVE TU 72. 

(pro 9 , proti 0 , zdržel 0) SCHVÁLENO 

 

6. ŽÁDOST O PRODEJ POZEMKU 259/3 

 

viz. příloha č. 6 

Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje vyvěšení záměru prodeje p.p.č. 259/3 

v k.ú. Kunčice nad Labem za cenu 65,- Kč za m
2
 s tím, že veškeré náklady spojené 

s prodejem pozemku ponese kupní strana.  

(pro 9 , proti 0, zdržel  0). SCHVÁLENO 

 

7. PROGRAM DISTRIBUOVANÉ ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 

viz. příloha č. 7 

Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje prodloužení programu „Distribuované 

čištění odpadních vod“ do 30.6.2019 dle podmínek schválených usnesením ZO č. 9/17 ze dne 

12.6.2013.   

(pro 9 , proti 0, zdržel  0). SCHVÁLENO 

 

8. PROGRAM DISTRIBUOVANÉ ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD  – SCHVÁLENÍ 

DOTACÍ 

 

viz. příloha č. 8 
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Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje na základě programu Distribuované čištění 

odpadních vod  poskytnutí peněžní pomoci  J.Burdovi a M.Burdové, čp. 124  v Kunčicích nad 

Labem ve výši 7.766,- Kč,  B.Maňáskovi, čp. 110  v Kunčicích nad Labem ve výši 9.980,- 

Kč,  Z.Novotnému  a O.Novotné čp. 116 v Kunčicích nad Labem ve výši 9.460,- Kč, 

V.Švecovi, I.Švecové a M.Švecovi  čp. 29 v Kunčicích nad Labem ve výši 10.246,- Kč, 

J.Kudrnáčové  čp. 122  v Kunčicích nad Labem ve výši 30.000,- Kč,  M.Kučerovi  čp. 48     v 

Kunčicích nad Labem ve výši 9.460,- Kč, R.Blažkové č.p. 101 v Kunčicích nad Labem ve 

výši 9.501,- Kč a J.Kholová, V.Petráková, A.Odrážková, č.p. 34, v Kunčicích nad Labem ve 

výši 30.000,- Kč 

(pro 9 , proti 0, zdržel  0). SCHVÁLENO 

 

9. OBNOVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ KUNČICE NAD LABEM 

viz. příloha č. 9 

Závěr: 

Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje zadávací dokumentaci k výzvě pro podání 

nabídky na obnovu dětského hřiště, schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení 

nabídek ve složení A.Stejný, M.Kracíková, K.Kužel a uzavření smlouvy o dílo s vybraným 

dodavatelem.  

(pro 9 , proti 0 , zdržel 0) SCHVÁLENO 

 

10. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4/2016 

viz. příloha č. 10 

Závěr: 

Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 

(pro 9 , proti 0, zdržel  0) SCHVÁLENO 

 

11. SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI 

viz. příloha č. 11 

Závěr: 

Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení služebnosti s Krajským pozemkovým úřadem pro Královéhradecký kraj 

(pro 9 , proti 0, zdržel  0) SCHVÁLENO 

 

12. SMLOUVA O DÍLO – ODKANALIZOVANÍ BUDOVY OÚ 

viz. příloha č. 12 

Závěr: 

Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje smlouvu o dílo na odkanalizování objektu  

č.p. 121 s dodavatelem Kalenský Josef, Ing. Lánov.  

(pro 9 , proti 0 , zdržel 0) SCHVÁLENO 

 

13. SMLOUVA O ÚHRADĚ  JEDNORÁZOVÉ ČÁSTKY 

viz. příloha č. 13 

Závěr: 

Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje smlouvu o úhradě  jednorázové částky 

městu Vrchlabí za poskytnutí přechodného  ubytování  panu Dominiku Binarovi. 

(pro 6 , proti 3 , zdržel 0) SCHVÁLENO 

 

14. DISKUZE 
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Ověřovatelé zápisu: 

 

p.  ______________________ 

   

p.  ______________________ 

 

V Kunčicích nad Labem  21.4.2016 

 

 

 

starosta obce           místostarostka obce    

  


