Usnesení
Zastupitelstva obce Želeč, které se konalo dne 20.6.2018 od
18 hod. v obřadní místnosti obecního úřadu Želeč.

24/18

Bere na vědomí zprávu o činnosti rady.

25/18

Stanovuje v souladu s §67 a §68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že
pro volební období 2018-2022 bude voleno 15 členů zastupitelstva obce.

26/18

Projednalo a schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017 sestavenou ke dni
31. 12. 2017 bez výhrad ( rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu)
AKTIVA = PASIVA

345.067.930,60 Kč

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2017 výnosy

34.027.323,56 Kč

náklady
Výsledek hospodaření

27/18

18.869.106,12 Kč
+15.158.217,44 Kč

Projednalo a schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2017 sestavený ke dni 31. 12. 2017
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Příjmy

35.960.998,83 Kč

Výdaje

47.962.073,36 Kč

Výsledek hospodaření

- 12.001.074,53 Kč

28/18

Schvaluje opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 dle přílohy č.1.

29/18

Schvaluje půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve výši 100.000,-Kč paní Marice Knězů,
Želeč 102, 391 74 Želeč.

30/18

Schvaluje rozpočtové opatření č. 201808.

31/18

Schvaluje záměr směny oddělených částí pozemku parc.č. 490/2 o výměře 187 m2
v k.ú. Želeč u Tábora, ve vlastnictví pana Miroslava Kadlece, Želeč 64 a pozemku
parc.č. 1616/A o výměře 187 m2 v k.ú. Želeč u Tábora, ve vlastnictví obce Želeč.
Uvedené pozemky vznikly oddělením dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 586-35/2018.

32/18

Schvaluje uzavřít se společností HYDRO & KOV s.r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň,
Dodatek č. 1 - Smlouvy o dílo k akci „Rekonstrukce LC na p.č. 879/1, k.ú. Bezděčín“ a
souhlasí se změnou termínu plnění zakázky do 30.9. 2018.

33/18

Schvaluje Smlouvu o pachtu č.: 197-842/2018 uzavřenou se státním podnikem Lesy
České republiky, s.p. na část pozemku parc.č. 261/2 o výměře 1.500 m2, který je
součástí vodní plochy rybníka Lumhárek.

34/18

Schvaluje dodavatele stavebních prací na akci „Rekonstrukce polní cesty Bezděčín
parc.č. 879/3 a 779/1“. Rekonstrukci polní cesty provede společnost HYDRO & KOV
s.r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň za dohodnutou cenu 755.555,-Kč bez DPH.

V Želči dne 20.6. 2017

Ladislav Stejskal
starosta obce

