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Klec 75 
379 01 p. Třeboň 

 

 

 

SOUBOR USNESENÍ 
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Klec, 

konaného dne 28.06.2021, od 17:00 hodin. 
 

 
Schválení programu 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Klec schvaluje následující program zasedání: 

 
1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Schválení programu zasedání 
3. Návrh účetní závěrky obce Klec za rok 2020 
4. Návrh závěrečného účtu obce Klec za rok 2020 
5. Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce 
6. Obecně závazná vyhláška obce Klec č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu 
7. SMS – finanční pomoc na jižní Moravu, oblast zasaženou tornádem 
8. Rozpočtové opatření č. 2/2021 
9. Diskuse 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

Bod III – Návrh účetní závěrky obce Klec za rok 2020 
 

Návrh usnesení: 
I. Zastupitelstvo obce Klec v souladu s ustanovením § 43 a § 84 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a vyhláškou č. 220/2013 projednalo a 
schvaluje Účetní závěrku účetní jednotky obce Klec sestavenou 
k rozvahovému dni 31.12.2020 v plném rozsahu. Na základě schválení 
účetní závěrky bude provedeno přeúčtování výsledku hospodaření 
z účtu 431 na účet 432 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

 



Bod IV – Návrh závěrečného účtu obce Klec za rok 2020 
 

Návrh usnesení: 
I. Zastupitelstvo obce Klec v souladu s § 43 a § 84, odst. 2. písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích a § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, oba v platném znění, projednalo návrh 
Závěrečného účtu obce Klec za rok 2020 

II. Zastupitelstvo obce Klec v souladu s § 17, odst. 7, písm. a) schvaluje 
závěrečný účet a souhlasí s celoročním hospodařením v roce 2020 a to 
bez výhrad 

III. Zastupitelstvo obce Klec schvaluje bez výhrad Zprávu o přezkumu 
hospodaření obce Klec za rok 2020. Zároveň přijímá nápravné opatření 
k odstranění nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání 

IV. Schvaluje termín na odstranění těchto nedostatků do 31.12.2021 
  

Závěrečný účet byl schválen bez výhrad. 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Bod V – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)  
 

Návrh usnesení: 

I. Zastupitelstvo obce Klec v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva obce ve výši 900,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována 
od 01.07.2021. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 

Bod VI – Obecně závazná vyhláška obce Klec č. 1/2021, o místním poplatku 
z pobytu 
 

Návrh usnesení: 
I. Zastupitelstvo obce Klec projednalo znění Obecně závazné vyhlášky  

č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu, kterou se ruší Obecně závazná 
vyhláška č.1/2019 z 25.11.2019  

II. Zastupitelstvo obce Klec schvaluje znění Obecně závazné vyhlášky  
č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu a zároveň tímto ruší Obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2019 z 25.11.2019 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

Bod VII – SMS – finanční pomoc na jižní Moravu, oblast zasaženou tornádem 
 

Návrh usnesení: 
I. Zastupitelstvo obce Klec projednalo možnost finanční podpory jižní 

Moravy, oblasti zasažené tornádem 



II. Zastupitelstvo obce Klec schvaluje poskytnutí finanční pomoci ve výši 
10.000,- Kč  

III. Zastupitelstvo obce Klec pověřuje starostu obce vyřízením potřebných 
náležitostí 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 
Bod VIII – Rozpočtové opatření č. 2/2021 
 

Účetní obce seznámila přítomné se změnami a RO č. 2/2021. 

Návrh usnesení: 
I. Zastupitelstvo obce Klec projednalo rozpočtové opatření č. 2/2021 (viz. 
příloha) 
II. Zastupitelstvo obce Klec schvaluje přiložené rozpočtové opatření č. 2/2021 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 
 


