
ZÁPIS A USNESENÍ 

Č. 22/2020  
 
 

ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 15. prosince 2020 od 
19.00 hodin  v zasedací místnosti Obecního domu. 
 

Přítomni: Členové OZ: p. Milan Jícha, Petr Drábek, Alena Machková, Bedřich 
                                            Bezděčný, Ladislav Vrbský, Ilona Ferešová , Mgr.Jiří                
                                            Březina, Pavlína Bohatá 
Omluven: p. M. Vízek   
                           
A/ Úvod 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zasedání zahájil starosta obce pan Milan Jícha a oznámil, že podle počtu přítomných je 
zasedání zastupitelstva obce (dále jen OZ) usnášeníschopné. Přítomni byli seznámeni 
s návrhem programu zasedání, který je součástí zápisu. 
 
B/ VOLBA OVEŘOVATELU ZÁPISU 

Starosta navrhuje ověřovatele zápisu paní Ilonu Ferešovou  a pana Bedřicha Bezděčného. 
 
Návrh usnesení č. 1: ZO volí ověřovatele zápisu paní Ilonu Ferešovou  a pana Bedřicha Bezděčného 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno. 
 

C) NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ 

 
Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání vzneseny nebyly.  
Na základě návrhu pana  Milana Jíchy  – starosty obce byl program zasedání dále doplněn o 
bod, který se týká návrhu střednědobého výhledu obce 2022-2023, návrh střednědobého 
výhledu MŠ 2022-2023, návrh rozpočtu MŠ na rok 2021, pracovněprávní vztah mezi obcí a 
členem OZ, plán inventur na rok 2020  
 
NÁVRH PROGRAMU: 1) Ověřovatelé zápisu 
                                       2) Návrh Střednědobého výhledu obce na rok 2022-2023 
                                       3) Návrh rozpočtu obce na rok 2021 
                                       4) Návrh Střednědobého výhledu MŠ na rok 2022-2023  
                                       5) Návrh rozpočtu MŠ na rok 2021 
                                       6) Projednání Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce  
                                           Dobřichov za rok 2020     
                                       7) Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem    
                                           OZ 
                                       8) Plán inventur na rok 2020  
                                       9) Různé – diskuze 
                                      
       
                                     



Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje výše navržený program 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno 
 
 

D) PROGRAM ZASEDÁNÍ 

 
 
 

2) Návrh Střednědobého výhledu obce na rok 2022-2023 
 
Pan starosta seznámil s návrhem Střednědobého výhledu obce Dobřichov na rok 2022-2023, 
který bude vyvěšen na fyzické i elektronické  úřední desce  obecního úřadu. 
 
Návrh usnesení: č. : 3 ZO schvaluje návrh Střednědobého výhledu obce na rok 2022-2023. 
Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno. 
 

3) Návrh rozpočtu obce na rok 2021 
 
Starosta předložil obecnímu zastupitelstvu Návrh přebytkového rozpočtu na rok 2021. 
Rozpočet bude vyvěšen na obou úředních deskách OÚ k seznámení v paragrafovém znění. 
 
Návrh usnesení: č. : 4 ZO schvaluje návrh přebytkového rozpočtu na rok 2021 
v paragrafovém znění. 
Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
       

4) Návrh Střednědobého výhledu MŠ na rok 2022-2023 
 

Zastupitelé OÚ byli seznámeni s návrhem Střednědobého výhledu MŠ Sluníčko Dobřichov na 
rok 2022-2023, který bude rovněž vyvěšen na úředních deskách Obecního úřadu. 
 
 
Návrh usnesení: č. : 5 ZO schvaluje Návrh Střednědobého výhledu MŠ Sluníčko Dobřichov 
na rok 2022-2023. 
Hlasování : 8  pro, 0 proti, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5) Návrh rozpočtu MŠ na rok 2021 
 
       Starosta seznámil s návrhem Rozpočtu Mateřské školy Sluníčko Dobřichov pro rok 2021. 
Bude vyvěšen na úředních deskách Obecního úřadu. 
 
Návrh usnesení: č. : 6 ZO schvaluje Návrh rozpočtu  MŠ Sluníčko Dobřichov na rok 2021. 
Hlasování : 8  pro, 0 proti, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 
 

6) Projednání Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dobřichov za rok 2020 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dobřichov 
IČO 00234342 za rok 2020 ze dne 26. 11. 2020 číslo jednací: 099399/2020/KUSK. Kontrolor 
pověřený řízením přezkoumání byla paní Bc. Marie Milanovičová a kontrolorka paní Bc. Jana 
Jechová z Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 
11, Praha 5. 
 
Bylo zjištěno: 

- Zastupitelstvo obce nevyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí 
a členem zastupitelstva - dohody o provedení práce, uzavřené s pí P. B. ze dne 
20.12.2019, 30.3.2020 a 29.6.2020. 

  
             Zodpovídá starosta obce 
   

- Dohoda o provedení práce se zaměstnancem byla uzavřena v rozsahu větším než 300 
hodin v kalendářním roce- (F.J. celkový počet odpracovaných hodin 333). 

 
Zodpovídá mzdová účetní. 
Bude přijato systémové opatření, aby nedošlo k překročení hodin a bude dodatečně 
odvedeno sociální a zdravotní pojištění po konzultaci s mzdovou účetní. 

     
- Zadavatel neuveřejnil na Profilu zadavatele Smlouvu o dílo uzavřenou na veřejnou 

zakázku v souladu se zákonem ze dne 4. 8. 2020. 
 

Zodpovídá starosta obce. 
   

- Obec nedodržela stanovené postupy při vedení účetnictví k účtu 321- Dodavatelé, 
neboť v Rozvaze k 30. 9. 2020 byl vykázán mínusový zůstatek ve výši 19 995,80, dále 
na účtu 311 – Odběratelé ve sloupci Netto byla chybně vykázána minusová částka ve 
výši 75 375,80 Kč. 

 
Zodpovídá účetní obce. 
Bylo přijato nápravné opatření. 
 

 
Návrh usnesení: č. : 7 ZO schvaluje odstranění  nedostatků z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce dle výše uvedeného. 
Hlasování : 8  pro, 0 proti, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 



7) Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí  a členem OZ 
 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vytvořením pracovněprávního vztahu mezi obcí a 
členem OZ – Dohoda o provedení práce  ze dne 20.12.2019, 30.3.2020, 29.6.2020 a 
29.9.2020 s pí P.B. 
 

Návrh usnesení: č. : 8 ZO schvaluje vytvoření pracovněprávního vztahu mezi obcí Dobřichov 
a členem OZ – dohody o provedení práce ze 
dne 20.12.2019, 30.3.2020, 29.6.2020 a 29.9.2020 s pí. P.B. 
Hlasování : 8  pro, 0 proti, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 
 
 

8) Plán inventur na rok 2020 
 
Starosta obce předložil návrh Plánu inventur na rok 2020, složení inventárních komisí a termín 
proškolení členů inventárních komisí, který vydal dne 3. 12. 2020 a tento Návrh plánu inventur 
byl předem zaslán ZO k prostudování. Plán inventur stanovuje termín pro provedení fyzických 
a dokladových inventur. 
 
Proškolení členů inventarizační komise proběhne v budově OÚ dne 16.12.2020. 
 
Složení inventarizační komise: předseda: Ilona Ferešová 
                                                      členové   : Milan Jícha 
                                                                         Pavlína Bohatá 
                                                                         Ivana Bulantová 
 
Den, ke kterému bude inventarizace provedena: 31. 12. 2020 
 
Den zahájení inventarizace: 04. 01. 2021 
 
Den ukončení inventarizace: 31. 01. 2021 
 
Zpracování a odevzdání inventarizační zprávy nejpozději do 31. 01. 2021. 
 
Návrh usnesení: č. : 9 ZO schvaluje Plán inventur na rok 2020. 
Hlasování : 8  pro, 0 proti, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

 
Starosta Milan Jícha konstatoval, že program dnešního řádného jednání obecního 
zastupitelstva byl vyčerpán a vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny ani připomínky, 
prohlásil toto dnešní jednání ve 21.05 hod. za ukončené. 
 
Popřál pohodové a klidné vánoční svátky. 

 
V Dobřichově dne 16. 12. 2020                                           Milan Jícha, starosta obce 
 
Zápis ověřili: Ilona Ferešová……………….. 
                       Bedřich Bezděčný 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
-    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


