Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Písty
dne 15.5.2015
Přítomni: Kraus, Fandák, Trunecký, Prokorát, Holub, Otta, Mgr. Novotná
Omluven:
Usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání:
1) schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce,
2) zastupitelstvo obce Písty projednalo účetní závěrku obce Písty za rok 2014.
- datum schválení účetní závěrky 15.5.2015
- osoby rozhodující o schválení účetní závěrky:
Kraus, Fandák, Trunecký, Prokorát, Holub, Otta, Mgr. Novotná
- Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Písty k 31.12.2014
- Předložené podklady pro schválení účetní závěrky:
* rozvaha k 31.12.2014
* výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014
* příloha k 31.12.2014
* zpráva o výsledku finančních kontrol za rok 2014
* zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2014
* inventarizační zpráva
* rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha zřízené PO MŠ Písty
- Účetní jednotka, obec Písty bere na vědomí schválení účetní závěrky obce Písty za
rok 2014.
3) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015,
4) schvaluje pronájem obecní parcely 113/127 a části parcely 113/126 nájemci Filipu
Dobrovolnému, pro účely parkování motorových vozidel, za nájemné 500,-Kč ročně, na
dobu neurčitou s povinností úklidu pronajatého pozemku,
5) Schvaluje vypsání výběrového řízení na nový povrch cyklotrasy od mostu přes
Výrovku k budově OÚ Písty čp. 33,
6) schvaluje volbu nového člena sociální komise Lenku Truneckou,
7) schvaluje závěrečný účet obce Písty za rok 2014 s výhradou, neboť ve výkazu Příloha
k 31.12.2015 c části C1 nebyl vykázán přírůstek majetku pořízeného z dotačního titulu
roku 2014. V části D1 jsou vykázány pozemky p.č. 113/81 a 209/2, které měly být
vykázány v části D2 a obec nabyla darovací smlouvou ze dne 1.7.2014 od manželů B.
pozemek p.č. 265 v k.ú. Písty u Nymburka, na kterém je vedeno zástavní právo obce, a
to zástavní právo smluvní, ve výši 300 000,- Kč. Tuto skutečnost zastupitelstvo obce
neprojednalo na veřejném zasedání.
Opatření k nápravě: v části C byla sjednána oprava, správným vyplněním této části
výkazu. Návrh na výmaz zástavního práva bude podán na katastrální úřad KP
Nymburk do 1.6.2015,

Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů, pokud není uvedeno jinak.

V Pístech dne 15.5.2015

Zapsal: Fandák

Ověřil: Kraus

