ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

03/01/2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rašín konaného
dne 12. června 2019 na Obecním úřadě Rašín 11
Zasedání bylo zahájeno ve 20:00 hod a skončeno v 22:00 hod. Z celkového počtu 5 zastupitelů
bylo přítomno 5 osob.
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 3
hlasy.
Přítomní zastupitelé: Renáta Kučerová /starostka/, Jana Nováková /místostarostka/,
Pavel Pozner, Ing. Miroslav Máslo, Vrabec Aleš
Nepřítomný zastupitel: nikdo
Hosté: nikdo
Program:
1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř.
doplnění programu zasedání
2. Kontrola plnění úkolů z předcházejícího zasedání zastupitelstva
3. Závěrečný účet obce Rašín za rok 2018
4. Roční závěrka za rok 2018
5. Různé
6. Usnesení
7. Závěr
1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení (doplnění)
programu jednání
Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je navržen
Ing. Miroslav Máslo.
Ověřovatelem zápisu byl navržen Aleš Vrabec.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

2. Kontrola plnění úkolů z předcházejícího zasedání zastupitelstva
Starostka a místostarostka seznámila zastupitelstvo s „Výzvou k podání nabídky na veřejnou
zakázku“ Územní plán Obce Rašín. /konzultováno s MÚ Hořice - odbor územního plánování/
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

3. Závěrečný účet obce Rašín za rok 2018
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele se závěrečným účtem za rok 2018,
Který byl řádně vyvěšen na úřední desce od 22. května do 12. června 2019.
Celkové příjmy činily 1 534 927,47,- Kč.
Celkové výdaje činily 829 511,65,- Kč.
Saldo příjmů a výdajů činilo 705 415,82,- Kč.
Audit na hospodaření obce Rašín proběhl 27. března 2019 s tím, že obec nebude uplatňovat
žádné námitky.
Zastupitelstvo schválilo 5 přítomnými hlasy závěrečný účet za rok 2018 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Hlasování:
Pro:5

proti: 0

zdržel se: 0

4. Roční závěrka obce za rok 2018
Zastupitelstvo zároveň projednalo účetní závěrku za rok 2018. Starostka informovala o
výsledku hospodaření za účetní období ve výši 430 559,18,- Kč
Následně zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce za rok 2018 a zároveň převedení
výsledku hospodaření ve výši 430 559,18,-Kč evidovaný na účtu 431 (výsledek ve schvalovacím
řízení) na účet 432 (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let).
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

5. Různé, usnesení, závěr
Místostarostka seznámila zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č.1 /2019, které bylo řádně
vyvěšeno 20. května 2019. Starostka poděkovala všem za účast a ve 22.00 schůzi ukončila.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dar pro SDH na okrskovou soutěž ve výši 8.000,- Kč.

Zapsala: Ing. Miroslav Máslo

Podpis:

Ověřovatel zápisu: Aleš Vrabec

Podpis:

Příloha č. 1

USNESENÍ č.03/01/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Rašín
konaného dne 12. června 2019

Obecní zastupitelstvo po projednání

1. Schvaluje závěrečný účet obce Rašín za rok 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
2. Schvaluje roční závěrku obce Rašín za rok 2018.
3. Schvaluje vystoupení ze Sdružení místních samospráv ČR /SMSČR/

…………………………………….
starostka

……………………………………..
místostarostka

Prezenční listina
k zasedání
obecního zastupitelstva Rašín

datum: 12. června 2019

místo konání: Rašín 11

Jméno a příjmení

Kučerová Renáta

Nováková Jana

Pozner Pavel

Ing. Máslo Miroslav

Vrabec Aleš

Podpis

