Obec Drunče
Zastupitelstvo obce Drunče

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 19.6.2015
ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.Vladislavem Skůpou.
Starosta konstatoval,že zasedání je usnášenischopné,neboť jsou přítomni všichni členové
zastupitelstva.(prezenční listina zastupitelstva-příloha č 1).
1)URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE.
Pan starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p.Jana Petříka a p.Jiřího Skůpu.
Jako zapisovatele p.Hanu Turkovou.
Návrh usnesení č1.
Zastupitelstvo obce Drunče určuje ověřovateli zápisu p.Petříka a p.Skůpu J. zapisovatele
Hanu Turkovou.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
USNESENÍ Č 1 BYLO SCHVÁLENO.
2)SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASTUPITELSTVA:
Pan starosta seznámil zastupitele s navrženým programem. K programu nebyly vzneseny
námitky.
Návrh usnesení č 2:
Program :
1)určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2)schválení programu zastupitelstva
3)schválení účetní závěrky 2014
4)schválení závěrečného účtu 2014
5)zhodnocení auditu za rok 2014
6)informace o SMO
7)deníky p.Skůpy
8)diskuse,závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje program zasedání.
PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.
Usnesení č.2 bylo schváleno.

3)ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE DRUNČE K 31.12.2014
POSTUP SCHVÁLOVÁNÍ:
1)Zastupitelstvo navrhuje pověřit finanční výbor k návrhu účetní závěrky a přiložit vyjádření
dotčených osob.

2)Zastupitelstvo navrhuje dotčenou osobou,která povede kontrolu dokladů jmenovat
předsedu finančního výboru JANA PETŘÍKA.

3)Zastupitelstvo navrhuje zpřístupnit a připravit veškeré doklady ke kontrole,která přispěje
k rozhodování,zda účetní závěrka podá věrnou a poctivou skutečnost včetně finanční situace
obce.

a)veškeré doložení k inventarizovaným účtům

b)zprávy o kontrole a přezkumu za rok 2014

c)výkazy za rok 2014

d)významné účetní události:zejména vypořádání účtů:431,432,406,408
Na základě tohoto postupu byl vydán návrh na schválení účetní závěrky 2014.(příloha č.2)

Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

Usnesení č.4: Účetní závěrka obce Drunče ke dni 31.12.2014 byla jednohlasně schválena.

4)ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DRUNČE ZA ROK 2014

Pan starosta seznámil zastupitele se Závěrečným účtem obce Drunče za rok 2014.Provedl
stručné zhodnocení a společně se zastupiteli zhodnotili uplynulý rok 2014.Přečetl tištěnou
zprávu zahrnující celý rok 2014 v datech a číslech.(příloha 3)

Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce Drunče navrhuje schválit Závěrečný účet obce Drunče za rok 2014 bez
výhrad.

Výsledek Hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽELSE 0

Usnesení č.4 Závěrečný účet schválen-bez výhrad.

5)PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE DRUNČE ZA ROK 2014

Pan starosta seznámil zastupitele s výsledkem zprávy auditorské firmy AUDITORIA
s.r.o.,Jírovcova 37,370 01 České Budějovice,která nám ...března 2015 provedla kontrolu a
přezkum hospodaření za rok 2014.Zpráva za kontrolu byla zastupitelům předložena .Kontrola
neshledala žádné chyby ani pochybení.(příloha č.4)

NÁVRH USNESENÍ Č 5
Zastupitelé schvalují závěrečnou zprávu auditorky a nemusí (z důvodu nezjištění chyb)
zaujímat žádné nápravné opatření.
6) ZPRÁVA PANA STAROSTY O SMO

7)DENÍKY PANA SKŮPY
Zastupitelé byli seznámeni s obsahem deníků a pověřují pana starostu a p.Petříka k zveřejnění
obsahu těchto zápisů,které věrně mapují historii i proběhlé události malebné vísky Drunče.

8)Starosta ukončil schůzi a poděkoval za účast.
Přílohy zápisu:

1)prezenční listina
2)návrh schválení účetní závěrky k 31.12.2014
3)Závěrečný účet obce Drunče 2014
4)Správa o přezkumu hospodaření obce Drunče za rok 2014
Zápis bude zveřejněn na elektronické úřední desce.
Zapisovatel:Hana Turková
Ověřovatel:Jan Petřík dne 19.6.2015
Ověřovatel:Jiří Skůpa dne 19.6.2015
Starosta obce Drunče
Razítko obce

