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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bludov,
konaného dne 21. 6. 2016, od 19.00 hodin.
Zasedání Zastupitelstva obce Bludov, bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou Jiřím Procházkou
(dále jen "předsedající"). Přítomni: Kukrai 1., Kutil J, Veselý J., Svoboda 1., Procházka J.
Omluveni:
.
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. I zákona o obcích
(dále jen Zoo). Informace o konání ustavujícfho zasedání dle ust. § 93 odst. I Zoo byla vyvěšena
na úřední desce Obecního úřadu Bludov v souladose zákonem. Dále konstatoval, že je přítomno 5
členů ZO, což jsou všichni zvolení členové ZO a je usnášení schopné(§ 92 odst. 3 Zoo) .
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Usnesení Č. 40: Určení ověřovatelé zápisu a ná'vrhová komise: zápisu p. Veselý J. a Kutil J.
Zapisovatelem navržen Svoboda Jiří. K návrhu ne~yly vzneseny protinávrhy.
Kontrola
zápisu předchozího
zastupitelstva.čZápis
a usnesení ze dne 10. 5. 2016 byl
zkontrolován a schválen bez připomínek -'Kukral"J., Veselý 1.
Výsledek hlasování:
Pro - 5
Proti - O
Zdr~1i se - O
Usnesení Č. 40 bylo schváleno
Schválení program zasedání
Návrh programu usnesení:
•
Účetní roční závěrka, převod hospodářského výsledku za rok 2015
• Závěrečný účet obce Bludov za rok 2015, FI 2-12, Zpráva o výsledku
hospodaření obce Bludov za rok 2015
Předsedající seznámil
program rozšířit.

Usnesení

přítomné

Č. 41: Účetní

s programem

zastupitelstva

usnesení,

nikdo nechtěl

o

roční závěrka,

převod

hospodářského

Hana Poláková podala informace k účetní uzávěrce.
hospodářského

a návrhem

přezkoumání

výsledku

za rok 2015

ZO projednalo a schválilo uzávěrku a převod

výsledku běžného účetního období za rok 2015 ve výši

166.544,67 Kč na výsledek hospodaření

minulých účetních období.
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Hlasování:
Usnesení

Usnesení

Přítomno:
Č.

Č.

5

Pro - 5

Proti - O

Zdrželi

se - O

41 bylo schváleno

42: Závěrečný účet obce Bludov za rok 2015, FIN 2-12, Zpráva o výsledku

přezkoumání hospodaření obce Bludov za rok 2015
Ekonomka obce Hana Poláková seznámila zkráceně o obsahu výše uvedených

dokumentů.

Závěrečný účet obce Bludov (včetně příloh) byl vyvěšen na pevné i elektronické
od 17. 5. 2016 do 7. 6. 2015. Zastupitelstvo

úřední desce OÚ Bludov

obce Bludov schvaluje celoroční

hospodaření

obce a

závěrečný účet obce Bludov za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bludov
a výkazu FIN 2-12 za rok 2015 bez výhrad.
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Hlasování:

Přítomno:

5

Pro - 5 Proti - O Zdrželi se - O

Usnesení Č. 42 bylo schváleno

Usnesení

Č.

44 bylo schváleno

Příští zasedání ZO Bludov se uskuteční dne

-,

v 19.00 hodin.

Procházka Jiří
Starosta obce

/

U(

"

JI. '

......................

}

.

··c·····································

Jiří eselý
Ověřovatel zápisu

Josef Kutil
Ověřovatel zápisu

Jiří Svoboda
Zapisovatel
o

Vyvěšeno dne:

21. 6. 2016

Sejmuto dne:

