Výpis usnesení ze zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva obce Daskabát (dále jen ZO),
konaného dne 25. 06. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Daskabát
Usnesení č. 1 k bodu č. 1 programu
ZO Daskabát schvaluje program jednání.
Usnesení č. 2 k bodu č. 2 programu
ZO Daskabát schvaluje návrhovou komisi ve složení Václav Drábek, Luděk Melničuk, Pavel
Rokyta.
Usnesení č. 3 k bodu č. 3 programu
ZO Daskabát schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního zasedání: Zdeňka Chodilová, Ing.
Radim Pazdera.
Usnesení č. 4 k bodu č. 4 programu
ZO Daskabát bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
Usnesení č. 5 k bodu č. 5 programu
ZO Daskabát schvaluje účetní závěrku obce Daskabát k 31. 12. 2013.
Usnesení č. 6 k bodu č. 6 programu
ZO Daskabát schvaluje bez výhrad závěrečný účet dle „ Zprávy nezávislého auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. do 31. 12. 2013 a o ověření řádné
účetní závěrky k 31. 12. 2013 obce Daskabát “.
Závěr této zprávy: Při přezkoumání hospodaření územního celku obec Daskabát za rok 2013
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Usnesení č. 7 k bodu č. 7 programu
ZO Daskabát neschvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Daskabát,
příspěvkové organizace, za rok 2013, protože účetní závěrka neodpovídá věrnému a
poctivému obrazu majetkové a finanční situace účetní jednotky z důvodu falšování podkladů,
zejména bankovních výpisů. Rovněž nebyla ze strany organizace provedena řádná
inventarizace, zejména u pohledávek a závazků. V důsledku těchto skutečností jsou v účetní
závěrce značně zkreslena aktiva, pasiva i výsledek hospodaření. Šetřením výše uvedené
skutečnosti se zabývá Služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské
kriminality.
Usnesení č. 8 k bodu č. 8 programu
Při kontrole MVČR výkonu samostatné působnosti provedené u obce Daskabát byla shledána
následující porušení zákona:
1. Obec porušila ustanovení § 5 odst. 1 InfZ (každý povinný subjekt musí pro informování
veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné,
jakož i umožnit pořízení jejich kopie zákonem předepsané informace) tím, že v den provedení
kontroly nebyly veškeré informace vymezené tímto ustanovením předepsaným způsobem
zveřejněny (nebyl předložen).
2. Obec porušila ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) InfZ (povinný subjekt je povinen ve svém
sídle v úředních hodinách zpřístupnit seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční,
strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně
případných návrhů licenčních smluv podle § 14a, a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout
a pořídit si opis, výpis nebo kopii) tím, že v den kontroly nebyl předložen seznam hlavních
dokumentů (nebyl předložen).
3. Obec porušila ustanovení § 5 odst. 3 InfZ (do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost
povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup) tím, že

nezveřejnila odpovědi na žádosti o informace tak, aby k nim byl umožněn dálkový přístup
(doloženo absencí této informace na webových stránkách obce).
4. Obec porušila ustanovení § 5 odst. 4 InfZ (povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat
informace uvedené v odstavci 1 a 2 /§ 5 InfZ/ též způsobem umožňujícím dálkový přístup) tím,
že nezveřejňuje zákonem požadované údaje v plném rozsahu ve struktuře předepsané
vyhláškou č. 442/2006 Sb. (doloženo výtiskem pořízeným z internetových stránek obce ke dni
konání kontroly).
ZO Daskabát projednalo výsledky uskutečněné kontroly MVČR výkonu samostatné
působnosti provedené u obce Daskabát a přijalo následující opatření k odstranění zjištěných
nedostatků:
AD1) V zájmu splnění povinností vyplývajících z ustanovení § 5 odst. 1 InfZ zveřejnit
povinné informace stanovené v tomto ustanovení na úřední desce obce tak, aby se s nimi
mohl každý návštěvník obecního úřadu seznámit, aniž byla nutná součinnost se zaměstnanci
obce (vyhledání informací). Vyvěsit na úřední desce před obecním úřadem.
AD2) Zpracovat seznam hlavních dokumentů obce, kde jsou uvedeny dokumenty zejména
koncepční, strategické a programové povahy. Seznam zveřejnit na webových stránkách obce
Daskabát www.obecdaskabat.cz v kolonce povinně zveřejňované informace v seznamu
hlavních dokumentů.
AD3) Zveřejnit informace poskytnuté na žádost ve smyslu InfZ způsobem umožňujícím
dálkový přístup, a to na webových stránkách obce Daskabát www.obecdaskabat.cz v kolonce
povinně zveřejňované informace – poskytování informací, příjem podání.
AD4) Doplnit soubor povinně zveřejňovaných informací způsobem umožňujícím dálkový
přístup se strukturou vyplývající z přílohy č. 1 vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví
struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Umístění provést na webových stránkách obce Daskabát www.obecdaskabat.cz
v kolonce povinně zveřejňované informace.
Usnesení č. 9 k bodu č. 9 programu
ZO Daskabát schvaluje změnu podpisového vzoru pro běžný účet obce Daskabát vedený u
České spořitelny a.s., která spočívá ve zmocnění Ing. Barbory Hořákové jako oprávněné
osoby jednat ve vztahu s bankou.
Usnesení č. 10 k bodu č. 10 programu
ZO Daskabát schvaluje nového tajemníka konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení
pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské školy Daskabát, příspěvkové organizace
Ing. Barboru Hořákovou.
Usnesení č. 11 k bodu č. 11 programu
Zastupitelstvo obce Daskabát bere na vědomí závěrečný účet, účetní závěrku a zprávu o
výsledku přezkoumání za rok 2013 – Sdružení obcí mikroregionu Bystřička.
Usnesení č. 12 k bodu č. 12 programu
Zastupitelstvo obce Daskabát stanovuje v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva na volební období
2014-2018, a to o celkovém počtu 7 členů Zastupitelstva obce Daskabát.
Usnesení č. 13 k bodu č. 13 programu
Zastupitelstvo obce Daskabát bere na vědomí předloženou nabídkovou cenu na realizaci
kanalizační stoky od budov č. p. 98 po č. p. 32 a pověřuje starostu obce svoláním schůzky
členů zastupitelstva se zainteresovanými stranami.

Na sjednané schůzce budou přítomni: projektanti z firmy VISSO, s.r.o. Ing. Hanák, Ing.
Krejčí, za firmu EUROVIA CS, a.s. Ing. Vala, stavbyvedoucí Svozil, stavební dozor Ing.
Stojaník, JUDr. Procházka, členové ZO Daskabát.
Usnesení č. 14 k bodu č. 14 programu
Zastupitelstvo obce Daskabát schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč
Římskokatolické farnosti Velký Újezd na opravu harmonia v kapli v Daskabátě a starostovi
ukládá, aby podepsal darovací smlouvu.
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starosta
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