OBEC ÚHOŘILKA
Úhořilka 22, 582 53 pošta Štoky

ZÁPIS
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE ÚHOŘILKA 2/2012
KONANÉ DNE 5.4.2012
Přítomni:
Zapisovatel:

Petr Honsa, Jaroslav Brodina, Jan Čipl, Radek Metal, Ladislav Vavroušek, Jana Kotnová, Jiří Honsa
Zastupitelstvo je usnášení schopné
Petr Honsa

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Brodina, Jan Čipl

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Projednání Závěrečného účtu obce za rok 2011
Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 - zjištěné závady a přijatá opatření
Projednání vnitřní normy o inventarizaci
Pronájem obecní rybníka

Usnesení 2/2012:
Starosta obce přivítal přítomné zastupitele a přednesl navrhovaný program jednání. /Schůze se nezúčastnili žádní
hosté.
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo navrhovaný program jednání
1)
ZO Úhořilka projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2011 s výhradami. Informaci ohledně
hospodaření obce podala hospodářka obce paní Brodinová. Závěrečný účet obce za rok 2011 byl vyvěšen na úřední desce
OÚ od 20.3.2012 do 5.4.2012 /Pro schválení hlasovali všichni přítomní zastupitelé

2)
ZO Úhořilka projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Zprávu přednesla
hospodářka obce paní Brodinová. Nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti. Při přezkoumání byl zjištěn následující nedostatek a přijato opatření:
a)

3)

Obec nepředložila krajskému úřadu roční zprávu o výsledku finančních kontrol v předepsaném termínu. Opatření:
Starosta bude důsledně dbát na termíny odeslání zpráv na Krajský úřad. /Pro schválení hlasovali všichni přítomní
zastupitelé.

ZO Úhořilka projednalo a schválilo Vnitřní normu o inventarizaci. Vnitřní normu o inventarizaci připravila
hospodářka obce paní Brodinová

4)
ZO Úhořilka projednalo a schválilo pronájem rybníka v majetku obce, parcela č. Petru Novákovi,
Kochánov 1. Záměr pronájmu rybníka byl zveřejněn na úřední desce obce od 20.3.12 do 5.4.12 Podmínky pronájmu
rybníka budou uvedeny ve smlouvě. /Pro schválení hlasovali všichni přítomní zastupitelé

Ověřovatelé zápisu:
Jan Čipl ……………………………………………….

V Úhořilce dne 5.4.2012

Jaroslav Brodina ……………………………………….

OBEC

Petr Honsa, starosta obce
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