Vyvěšeno: 25.6.2014 vč.d.p.
Svěšeno:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 25.6. 2014
Přítomni
Vlach
Pleskačová
Uhlířová
Čuma
Novotný
Škrabal
Uhlíř

Nepřítomni:

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1.
2.
3.
4.

Zahájení
Přečtení zápisu z minulé schůze
Došlá pošta
Určení ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
Schválení rozpočtového opatření č.4
Schválení účetní závěrky obce Malá Lhota za rok 2013
Projednání a schválení závěrečného účtu obce Malá Lhota za rok 2013
Diskuse
Usnesení

Schůze byla zahájena panem starostou v zasedací místnosti OÚ Malá Lhota.
Byl přečten zápis z minulého zasedání – bez připomínek
Pošta: běžné písemnosti
Ověřovateli zápisu byli určeni: Uhlířová, Škrabal a byl schválen program jednání. . ..
.
Hlasování: 7-0-0
5. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.4 – úprava
Hlasování 7-0-0
příjmových a výdajových položek
6.
Obecní zastupitelstvo posoudilo úplnost a průkaznost účetnictví ve vztahu k věrnému
a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.
Jako podklad pro schválení účetní závěrky byly předloženy zastupitelstvu obce:
účetní výkazy, které jsou definovány vč.jejich náležitostí v zákoně o účetnictví
č. 563/1991 Sb. v § 18 a dále ve vyhlášce č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zejména : rozvaha, výkaz Z/Z, příloha za rok 2013.
účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem vč. Inventarizační zprávy
za rok 2013.
Obecní zastupitelstvo schválilo účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotky
za r.2013 tj.zisk ve výši 359.234,13 Kč,
který bude převeden z účtu 431 na účet 432 – Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta
minulých let.
Hlasování 7-0-0

.
.
.

7. Zastupitelstvem obce Malá Lhota byl dne 25. 6. 2014 projednán a schválen . . . .
závěrečný účet obce Malá Lhota za rok 2013 podle ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) .
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování 7-0-0

Usnesení č. 7/2014
b4) Ověřovateli zápisu byli určeni: Uhlířová, Škrabal a byl schválen program jednání.
Hlasování: 7-0-0
b5) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.4 – úprava
příjmových a výdajových položek
Hlasování 7-0-0
b6) Obecní zastupitelstvo schválilo účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní
jednotky za r.2013 tj.zisk ve výši 359.234,13 Kč
Hlasování 7-0-0
b7) Zastupitelstvem obce Malá Lhota byl dne 25. 6. 2014 schválen závěrečný účet obce
Malá Lhota za rok 2013 podle ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s vyjádřením souhlasu s celoročním
Hlasování 7-0-0
hospodařením, a to bez výhrad.

Zapsal:

Rostislav Vlach

Ověřovatelé zápisu: ………………………………..
………………………………..

starosta obce ……………..

