Obec Osov, okres Beroun
ZÁPIS č. 9/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Osov,
konaného dne 28.11. 2012 v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu
Přítomni: Veverka Zdenek, Bolina Bohuslav, Frýdl Petr, Červenka Daniel, Culková Eva
Omluvena: Hošťálková Simona, Petr Kočí

Zapisovatel: Bolinová Jaromíra

Ověřovatelé zápisu: Frýdl Petr
Bolina Bohuslav

Program jednání:
1) zahájení
2) projednání směrnice č.2/2012 o odpisech
3) projednání plánu inventur
4) projednání zprávy o provedené dílčí kontrole hospodaření
5) projednání žádosti o vyjádření obce ke stavebním úpravám čp. 110
6) informace Zelená úsporám
– možnost bezplatného zpracování energetické náročnosti budov
7) informace o stavu válečného hrobu
8) projednání žádosti o proplacení nákladů na adventní zpívání v kostele
9) projednání žádosti o příspěvek Lince důvěry
10) diskuse
11) závěr
1) Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Zdenek Veverka, který přivítal přítomné.
Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Uvedl, že
nepřítomní členové zastupitelstva paní Hošťálková a pan Kočí jsou řádně omluveni.
Přítomných zastupitelů je nadpoloviční většina, pan starosta tedy prohlásil zastupitelstvo obce
za usnášeníschopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva
obce.. Hlasování: pro návrh všichni přítomní členové zastupitelstva.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Frýdl Petr a Bolina Bohuslav, zapisovatelkou J. Bolinová.
Hlasování: pro návrh všichni přítomní členové.
Hlasování: Pro 5 hlasů, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl schválen.
Pan Veverka sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva ze dne 31. 10. 2012 byl
zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky.
2) Zastupitelé projednali směrnici č.2/2012 o odpisech. Směrnice byla vytvořena v souladu s platnou
legislativou. Způsob odpisů je rovnoměrný. Odpisy budou prováděny ročně. Všichni přítomní
zastupitelé schvalují směrnici č.2/2012 o odpisech
Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0, zdržel se 0
3) Starosta seznámil zastupitele s plánem inventur na rok 2012. Plán inventur stanoví termíny
inventarizace, kompetence a složení HIK a tří DIK, součástí plánu inventur je jmenování předsedy a členů
HIK a DIK. Zastupitelé neměli k předloženému plánu inventur žádné námitky a připomínky. Všichni
přítomní zastupitelé schvalují předložený plán inventur na rok 2012 bez výhrad. Plán inventur je přiložen
k tomuto zápisu. Všichni přítomní zastupitelé schvalují plán inventur pro inventarizaci za rok 2012
Hlasování: Pro 5 proti 0, zdržel se 0
4) Zastupitelé projednali zprávu o provedeném auditu Starosta zastupitele seznámil s výsledky dílčí
kontroly hospodaření Obce Osov. Bylo prověřeno hospodaření obce za uplynulé měsíce roku 2012.
Po přezkoumání písemností auditoři závěrem konstatovali, že v hospodaření obce Osov v letošním
roce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Všichni přítomní zastupitelé schvalují zprávu o provedené
dílčí kontrole hospodaření obce Osov v roce 2012.
Hlasování: pro schválení 5, proti 0, zdržel se 0

5) Zastupitelé projednali žádost o vyjádření obce k navrhovaným stavebním úpravám v čp. 110.
Jedná se úpravu příjezdové cesty – položení zámkové dlažby, a o výměnu oken. Všichni
přítomní zastupitelé souhlasí s navrženými úpravami v čp. 110
Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0, zdržel se 0
6) Starosta seznámil zastupitele s nabídkou na bezplatné zpracování energetické náročnosti budov
v rámci dotace Zelená úsporám. Zastupitelé pověřili místostarostu pana Frýdla, aby zjistil
podrobnosti a požádal o bezplatné zpracování energetické náročnosti ZŠ Osov.
Hlasování: pro vyžádání bezplatného zpracování energetické náročnosti ZŠ 5, proti 0, zdržel se 0
7) Místostarosta Frýdl seznámil zastupitele se stavem válečného hrobu na hřbitově v Osově. Náhrobní desku
bude třeba srovnat a vypodložit, odstranit plechovou desku a hrob osázet květinami. Tyto úpravy se
mohou provést až na jaře. Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s opravou válečného hrobu.
Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0, zdržel se 0
8)Zastupitelé projednali žádost paní Packové o uhrazení nákladů na adventní zpívání v kostele. Paní Packová
vede dětský pěvecký sbor Muzikantík, který bude stejně jako loni v kostele zpívat. Paní Packová žádá
zastupitelstvo, zda by nakoupilo dárky pro účinkující děti i pro děti, které akci navštíví, dále žádá o
zajištění dopravy účinkujících. Všichni přítomní zastupitelé schvalují uhrazení nákladů na vánoční
zpívání.
Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0, zdržel se 0
9)Zastupitelé projednali žádost Linky důvěry o příspěvek na činnost. Podle předchozího rozhodnutí
zastupitelstva přispívat těm společnostem, jejichž činnost občané obce využívají, rozhodli se
zastupitelé na činnost Linky důvěry nepřispívat.
10) V diskusi seznámil pan Frýdl zastupitele s návrhem občanů, aby byla na hřbitově zřízena lavička.
Zastupitelé se shodli na tom, že nejprve bude třeba vybrat místo, kde by se lavička mohla umístit.
11) Starosta poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil.
Návrh usnesení č. 9/2012:
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e: 1) směrnici č.2/2012 o odpisech
2) plán inventur za rok 2012
3) zprávu o provedené dílčí kontrole hospodaření obce Osov v roce 2012
4) opravu válečného hrobu na hřbitově Osov
5) uhrazení výdajů na adventní zpívání
s o u h l a s í: s navrženými úpravami čp. 110
u k l á dá: místostarostovi Frýdlovi vyžádat si energetickou studii pro ZŠ Osov
s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 27.12. 2012
Hlasování o návrhu usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Zapsala dne:
Vyhotovila dne:

………………….
…………………..

Bolinová Jaromíra: ………………………..

Ověřovatelé: Frýdl Petr………………. ……

starosta:………………………...

Bolina Bohuslav. …………….

V Osově dne……………………….

Přílohy: Usnesení č.9/2012
Směrnice č. 2/2012 o odpisech
Plán inventur za rok 2012

Usnesení č.9/2012
ze zasedání obecního zastupitelstva v Osově ze dne 28.11. 2012

Zastupitelstvo obce Osov podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb

s c h v a l u j e: 1) směrnici č.2/2012 o odpisech
2) plán inventur za rok 2012
3) zprávu o provedené dílčí kontrole hospodaření obce Osov v roce 2012
4) opravu válečného hrobu na hřbitově Osov
5) uhrazení výdajů na adventní zpívání
s o u h l a s í: s navrženými úpravami čp. 110
u k l á dá: místostarostovi Frýdlovi vyžádat si energetickou studii pro ZŠ Osov
s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 27.12. 2012

Toto usnesení je nedílnou přílohou zápisu z jednání obecního zastupitelstva č.9/2012 ze dne 28.11. 2012

Obec Osov, Osov čp. 108, 267 25 Osov, IČ: 00233692

Směrnice č. 2/2012 o odpisech
Datum vydání: 28. 11. 2012
Schváleno zastupitelstvem obce: 28.11.2012

Platnost: 29.11. 2012
Účinnost: 29.11. 2012

I. Základní ustanovení
1. Tento odpisový plán je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českým
účetním standardem č. 708, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška 410/2009 Sb.
v platném znění pro vybrané účetní jednotky, které neodepisovaly, stanovila povinnost
v účetní závěrce sestavované k 31. 12. 2011 promítnout do svého účetnictví hodnotu
oprávek k odpisovanému dlouhodobému majetku jako oceňovací rozdíl při změně metody.
ČÚS 708 stanoví základní pojmy, pravidla, způsoby odpisování, postup při změně metody
a účtování o odpisech dlouhodobého majetku.

II. Druhy majetku, které jsou předmětem odpisování
1.
2.
3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) – s dobou použitelnosti, která je delší
než 1 rok, vedený na účtu 019
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM), evidovaný bez ohledu na výši pořizovací ceny,
vedený na účtu 021 - Stavby
Dlouhodobý hmotný majetek, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000 Kč
a doba použitelnosti je delší než 1 rok, vedený na účtu 022 – Samostatné movité věci a
soubory movitých věcí

III. Způsob odpisování

Způsob odepisování je rovnoměrný. Odpis je stanoven roční. Odpis se provádí za každý celý
měsíc užívání při pořízení, vyřazení majetku nebo v případě technického zhodnocení.
Evidenci dlouhodobého majetku vede obec v modulu Triada. Tvorba a frekvence odpisů a
jejich proúčtování bude nastaveno 1x ročně dle SW tohoto programu.
Majetek byl zařazen do kategorií majetku dle Přílohy č.1 k ČÚS č. 708. Doba životnosti
majetku vychází z přílohy č.2 k ČÚS č. 708. Odpovědná osoba (starosta) může stanovit dobu
životnosti majetku odlišně od přílohy č. 2. Tento majetek bude zapsán do odpisového plánu,
který bude schválen zastupitelstvem.
V souladu s ustanovením bodu 4.11 ČÚS 708 je stanovena „zbytková“ hodnota majetku na
5% z ocenění dlouhodobého majetku. Odlišně bude stanovena „zbytková hodnota“ u majetku,
který předpokládáme při vyřazení prodat za hodnotu vyšší než 10.000,- Kč. Zde bude
„zbytková hodnota“ stanovena na částku očekávaného příjmu snížená o předpokládané
náklady související s prodejem.
V. Závěrečná ustanovení
Doplňování a případné změny uvedených ustanovení směrnice provádí starosta po projednání a
schválení zastupitelstvem.

Zdeněk Veverka, starosta

