Zápis
z 5. zasedání zastupitelstva obce Vanov dne 29. 4. 2019
Přítomni: členové zastupitelstva obce:
Ludmila Ťápalová, Daniela Salusová, Václav Pi%auer, Jaroslav Rod, Jiří Šimek, Stanislava Chromá, Roman Michl
1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZO - konstatování, zda je ZO schopno se usnášet
Starostka přivítala přítomné zastupitele. Oznámila, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce, ZO je schopno se
usnášet.
2) Schválení programu
Program jednání:
1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZO
2) Schválení programu
3) Jmenování ověřovatelů zápisu (dva členové ZO)
4) Informace o ověření zápisu z minulého zasedání ZO
5) Projednání přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
6) Souhrn přijatých usnesení
7) Závěr
Hlasování: 7 pro, 0 pro , 0 se zdrželo
3) Jmenování ověřovatelů zápisu (dva členové)
Starostka obce jmenovala za ověřovatele zápisu Romana Michla a Václava Pi%auera
4) Informace o ověření zápisu z minulého zasedání ZO
Místostarostka informovala, že zápis z předchozího zasedání ZO byl ověřovateli zápisu Jaroslavem Rodem a Jiřím
Šimkem ověřen bez připomínek.
5) Projednání přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce
Byl předložen zpracovaný závěrečný účet obce za rok 2018 a „Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření
územního samosprávného celku“ - obce Vanov za rok 2018. Přezkoumání provedl a zpracoval Ing. BřeFslav
DrasFch, ﬁrma Audit s.r.o. Návrh závěrečného účtu byl v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů vyvěšen 15 dnů před projednáním, závěrečný účet byl na elektronické i klasické
úřední desce vyvěšen od 14. 4. 2019 do 29. 4. 2019.
Při zpracováni závěrečného účtu nebyly zjištěny pochybení v hospodařeni obce, závěrečný účet a hospodaření
obce je bez závad.
Obec Vanov hospodařila v roce 2018 s přebytkem rozpočtu, výdaje obce jsou nižší než příjmy, celkový výsledek
hospodařeni za rok 2018 je + 439 Fs. Kč. Zůstatek z roku 2018 byl přesunut do ﬁnanční rezervy obce. Ke dni
projednání návrhu závěrečného účtu obce nebyly doručena žádné připomínky či dotazy ke zveřejněnému návrhu.
ZO 17/5/2019
Zastupitelstvo obce souhlasí se závěrečným účtem a celoročním hospodařením obce bez výhrad. Zastupitelstvo
obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce.
Hlasování: 7 pro, 0 pro , 0 se zdrželo
6) Rozprava
Bez rozpravy.
10) Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy.

11) Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným zastupitelům za účast.
Zapsala: Daniela Salusová
Konec: 20:30 hod.
Předáno k podpisům: 3. května 2019

Roman Michl, v.r.
ověřovatel

Václav Pi%auer, v.r.
ověřovatel

Ludmila Ťápalová, v.r.
starostka obce

Daniela Salusová, v.r.
místostarostka obce

Pro účely zveřejnění upraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislos se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů.

