OBEC ÚHOŘILKA
Úhořilka 22, 582 53 pošta Štoky

ZÁPIS
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE ÚHOŘILKA 4/2015
KONANÉ DNE 18.6.2015
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.
Projednání Závěrečného účtu obce za rok 2014
2.
Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Usnesení 4/2015:
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 2014 s výhradou. Závěrečný účet obce za
rok 2014 byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 5.6.2014 do 18.6.2015 /Pro schválení hlasovali všichni přítomní zastupitelé
2)

ZO Úhořilka projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 ze dne 5.6.2014 a
přijmulo k jednotlivýmu bodům následující opatření:
1.

Nedostatky spočívající v neúplnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví
OPATŘENÍ: Územní celek povede účetnictví jako soustavu účetních záznamů, Příloha
inventurního soupisu bude obsahovat požadované údaje a informace, účetní doklady budou
průkazné, územní celek sestaví platný účtový rozvrh.
ODPOVÍDÁ: účetní obce, hospodářka, termín - ihned

2.

Nedostatky v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku
OPATŘENÍ: Bude včas zasíláno opatření, zastupitelstvo bude rozhodovat o úkonech
spadajících do jejich pravomocí, zastupitelstvo na nejbližším následujícím jednání rozhodne o
zřízení výboru, odměny budou vypláceny na základě rozhodnutí zastupitelstva, chyby a
nedostatky z minulých období budou odstraněny
ODPOVÍDÁ: starosta obce, termín – ihned/na nejbližší schůzi ZO

3.

Nedostatky a chyby, které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10
odst.3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření
OPATŘENÍ: Obec předloží KÚ zprávu o výsledcích finančních kontrol v termínu,
Inventární soupisy budou obsahovat zákonem stanovené náležitosti, Bude sestaven odpisový
plán
ODPOVÍDÁ: účetní obce, hospodářka, termín - ihned

OPATŘENÍ: Obec požádá o přezkoumání hospodaření v termínu, Zastupitelstvo
projedná činnost výborů,
ODPOVÍDÁ: Starosta obce – ihned/na nejbližší schůzi ZO

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

V Úhořilce dne 18.6.2015

Jaroslav Brodina ……………………………………….
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Petr Honsa, starosta obce
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