Zápis číslo: 5/2017
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova OÚ, dne 30.6. 2017, 19:00 až 20:00 hodin.
Zasedání se zúčastnili členové ZO:
P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, M. Závodský, A. Janůtková
Ze zasedání se omluvily: M. Králová, J. Havelková
Občané: viz. příloha zápisu č. 2 – prezenční listina
Program:
bod 1:
bod 2:
bod 3:
bod 4:
bod 5:
bod 6:

Zahájení
Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2016
Schválení účetní závěrky za rok 2016
Různé, diskuse
Ukončení

bod 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce, pan Martin Závodský, jako předsedající.
Přivítal přítomné občany a konstatoval, že přítomno je 5 zastupitelů a zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.
Předsedající určil zapisovatelem Ing. Urbana a ověřovateli zápisu P. Hryzáka a A. Janůtkovou.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou, která byla řádně zveřejněna
na úřední desce a tvoří přílohu č. 1 zápisu. Poté požádal, aby členové ZO vznesli námitky nebo návrhy
na doplnění projednávaných bodů programu.
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné námitky ani jiné návrhy na doplnění.
bod 2: Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání ZO - bez plnění.
bod 3: Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2016
MZ: Seznámil přítomné s příjmy a výdaji za rok 2016 a se zůstatkem na běžném účtu.
Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2016 byl řádně zveřejněn na úřední desce i elektronicky na
webových stránkách obce. Přezkum hospodaření provedl Krajský úřad jihočeského kraje 16. 5. 2017, při
přezkumu nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Vysvětlení bodu.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO projednalo závěrečný účet obce Bednárec za rok 2016, jehož součástí je zpráva o přezkoumání
hospodaření, vyjádření souhlasu s celoročním hospodaření a to bez výhrad
Usnesení č. 1-4z/2017 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
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bod 4: Schválení účetní závěrky za rok 2016
MZ: Seznámil přítomné s účetní závěrkou obce Bednárec za rok 2016 sestavenou k rozvahovému dni 31.
12. 2016, schválilo výsledek hospodaření po zdanění – zisk 909.842,31 Kč a schvaluje ponechání
výsledku hospodaření jako nerozdělený zisk.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO projednalo a bez připomínek schvaluje účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2016.
Usnesení č. 2-4z/2017 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 5: Různé, diskuse
ZO bere na vědomí zápis kontrolní komise o provedení kontroly ze dne 14. 5. 2017.
Kontrolované období, leden – prosinec 2016
bod 6: Ukončení
Předsedající ukončil zasedání v 20:00 hodin.

starosta obce M. Závodský

.........................................................

zapsal R. Urban

.........................................................

ověřil P. Hryzák

.........................................................

ověřila A. Janůtková

…………………………………….

vyvěšeno dne:
sejmuto dne:

5. 7. 2017.
.........................................................

Seznam příloh:

1. Pozvánka na zasedání
2. Prezenční listina
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