Vyvěšeno: 21. 6. 2015
Sejmuto:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Malá Lhota, konaného dne 17. 6. 2015
Přítomni:

Vlach, Fuchs, Pleskačová I. ml., Wenzelová, Škrabal, Uhlířová

Omluveni:

Pleskačová I. st.

Program:

1) Zahájení a přečtení zápisu z minulého zasedání dne 20. 5. 2015
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválení programu schůze
3) Žádost o změnu využití pozemku – Pravcovi, Lipůvka
4) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
5) Schválení účetní závěrky 2014
6) Diskuze
7) Usnesení

1. Schůze byla zahájena p. starostou v zasedací místnosti OÚ Malá Lhota v 18,00 hod.
Byl přečten zápis z minulého zasedání dne 20. 5. 2015 - bez připomínek.
2. Byl schválen program zasedání.
Zapisovatelem byla určena p. Lenka Wenzelová, ověřovateli zápisu: p. Škrabal,
ing. Fuchs
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Obec obdržela žádost od p. Pravcové Libuše, bytem Lipůvka 301,
o změnu využití pozemků č. 361/1, 351/23, 364/2, 351/24 (změna na stavební
pozemky, stavba nového rodinného domu)
Dále v jednání.
4. Zastupitelstvem obce Malá Lhota byl dne 17. 6. 2015 projednán a schválen
závěrečný účet obce Malá Lhota za rok 2014 podle ustanovení § 17 ods. 7 písm. a)
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, včetně
závěrečné zprávy o přezkumu hospodaření obce Malá Lhota za rok 2014,
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to s výhradou.
Při přezkoumávání hospodaření naší obce za rok 2014 byly zjištěny tyto chyby a
nedostatky, uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání
hospodaření:
Obecní úřad v samostatné působnosti neplnil úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo
obce.
Měsíční odměna za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva vykonávající
funkci starosty a místostarosty obce nebyla vyplácena v poměrné části, tj. ode dne,
který stanoví zastupitelstvo obce.

Obecní zastupitelstvo obce Malá Lhota ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) zákona
o přezkoumávání hospodaření na svém zasedání dne 17. 6. 2015 projednalo Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Lhota za rok 2014 spolu se
závěrečným účtem obce za rok 2014 a přijalo toto nápravné opatření k odstranění chyb
a nedostatků:
Obecní úřad v samostatné působnosti bude vždy plnit úkoly, které mu uložilo
zastupitelstvo obce. Účetní obce provede přepočítání měsíční odměny starosty a
místostarosty obce za měsíc listopad 2014, rozdíly zúčtuje v nejbližší následující
měsíční odměně.
Odpovídá: p.Wenzelová Lenka
Lhůta k podání písemné zprávy o plnění přijatých opatření: do 30. 6. 2015.
Odpovídá: p. Wenzelová Lenka
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. 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 2014, účetní záznamy
vztahující se k významným skutečnostem vč. Inventarizační zprávy za rok 2014.
Obecní zastupitelstvo schválilo účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotky
za rok 2014, tj. zisk ve výši 500.888,68 Kč, který bude převeden z účtu 431 na účet
432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

6. Diskuze
Informace o přerušení dodávky el. proudu dne 22. 6. 2015 od 7-17 hodin.
Nutnost opravy kanálu u Hladíkových, dále oprava výmolů na obecním pozemku
u obchodu.
Posečení trávy na obecním pozemku naproti kapličce

7. Usnesení č. 6/2015
B2) Zapisovatelem byla určena p. Lenka Wenzelová, ověřovateli zápisu p. Škrabal,
ing. Fuchs.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
B4) Zastupitelstvem obce Malá Lhota byl dne 17. 6. 2015 schválen závěrečný účet
obce Malá Lhota za rok 2014 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 s výhradou.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

B5) Zastupitelstvo obce Malá Lhota schválilo účetní závěrku a výsledek hospodaření
účetní jednotky za rok 2014, tj. zisk ve výši 500.888,68 Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Zapsala:

Wenzelová Lenka

Ověřovatelé zápisu: p. Škrabal ………………………………………….

ing. Fuchs …………………………………………

……………………………….
Vlach Rostislav
starosta obce

