Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 26. 6. 2014
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:
Omluveni:

Jaromír Čáp, Mgr. Lenka Juráková, ing. Vojtěch Pekař, Bc. Jitka Hasíková,
Bc. Jana Valeriánová,Jarmila Mikulčíková, Bc. VěraChmelová
Josef Gajdůšek, ing. Petr Lukašík

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 18.30 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání a nechal hlasovat o jeho schválení.
Hlasování o přijetí programu jednání: PRO: 7
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Jitku Hasíkovou a p. Janu Valeriánovou
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 7
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Lenku Jurákovou a p. Věru Chmelovou
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 7
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Závěrečný účet obce za rok 2013
Závěrečný účet zpracovaly členky finančního výboru, předkládá předsedkyně FV Věra
Chmelová. Závěrečný účet je přílohou zápisu. Obsahoval údaje o plnění příjmů a výdajů za
rok 2013, informaci o stavu sociálního fondu, o hospodaření příspěvkové organizace zřízené
obcí (MŠ Pašovice). Dále poskytoval informace o vyúčtování finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně i vyúčtování finančních vztahů k příjemcům
podpory z rozpočtu obce. Obec Pašovice neprovozuje hospodářskou činnost. Posledním
bodem závěrečného účtu byla citace závěru zprávy č. 35/2013/Kř o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Pašovice za rok 2013, která je navíc nedílnou součástí závěrečného účtu.
Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013: ZO schvaluje vypořádání hospodářského
výsledku z hlavní činnosti za rok 2013 ve výši 905.608,79 Kč (stav účtu 431 0313) a jeho
převedení na účet 432 0313 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Závěrečný účet také obsahoval přílohu účetní závěrky dle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví.
Členové zastupitelstva obdrželi návrh závěrečného účtu včetně přílohy v elektronické podobě
dne 10.6.2014, s jeho obsahem jsou seznámeni a nemají připomínky.
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce a na elektronické úřední desce od 10.6.2014 do
26.6.2014.
Hlasování o schválení závěrečného účtu obce Pašovice za rok 2013: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Účetní závěrka Obce Pašovice za rok 2013
Účetní výkazy – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za období 12/2013 byly předloženy
členům ZO - bez připomínek. O schvalování účetní závěrky za rok 2013 byl vyhotoven
protokol, který je součástí zápisu.
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Účetní závěrka Mateřské školy Pašovice, příspěvkové organizace
Účetní výkazy – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za období 12/2013 byly předloženy
členům ZO – bez připomínek. O schvalování účetní závěrky za rok 2013 byl vyhotoven
protokol, který je součástí zápisu.
Hlasování o schválení účetní závěrky Obce Pašovice za rok 2013: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Jurákovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
Členka návrhové komise p. Juráková posoudila průběh zasedání zastupitelstva obce s tímto
závěrem:
 Návrhová komise sděluje, že v průběhu jednání zastupitelstva obce nebyly návrhové
komisi doručeny žádné návrhy na změny nebo úpravy přijatých usnesení z dnešního
zasedání, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo obce jednat
a hlasovat.
 Návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu, projednaným
na dnešním zasedání zastupitelstva obce, byla platně přijata.
Zasedání zastupitelstva obce Pašovice ukončil starosta obce Jaromír Čáp v 19.10 hod.
Zápis byl vyhotoven 27. 6. 2014
Zapisovatel: Jana Kůrová

Ověřovatelé: …………………………… dne …………………………
…………………………... dne …………………………

Starosta:

………………………….. dne …………………………

