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U s n e s e n í 

ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17, konaného dne 30. 6. 2014  

v 18:00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích 
 

 

Přítomní zastupitelé: p. Jan Tomalský, RNDr. Hynek Sekanina, Ing. Libor Petřík, p. Josef 

Kubinec, ing. Mária Skopalíková, p. Robert Sütto  

Omluvení zastupitelé: p. Jan Kertis 

 

Návrhová komise byla schválena ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, Ing. Mária Skopalíková 

Ověřovateli zápisu byli schváleni: p. Josef Kubinec, p. Robert Sütto 

ZO o návrhové komisi i ověřovatelích zápisu hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, 

proti 0 

 

1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva obce (dále i jen ZO): 

--- 

 

2. ZO jednalo dle tohoto doplněného programu: 

1) Projednání a schválení roční účetní závěrky sestavené k 31.12.2013 

2) Projednání závěrečného účtu obce za rok 2013 včetně souhlasu a opatření 

3) Rozpočtová opatření 

4) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro následující volební období 

5) Různé. 

Odůvodnění: program, který byl před konáním ZO zveřejněn na úředních deskách obce, 

byl na návrh místostarosty obce doplněn o body 3) a 4). Takto doplněný program jednání 

ZO schválilo. 

ZO o programu hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

 

 

Zastupitelstvo obce 

3. s c h v a l u j e : 

a) Po projednání roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2013. 

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

 

b) Po projednání závěrečný účet obce za rok 2013 a souhlasí s celoročním hospodařením 

obce, a to s výhradami. 

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

 

c) Opatření podle §13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. ke Zprávě o výsledku 

přezkoumání hospodaření auditorem, toto opatření je přílohou č. 1 k tomuto usnesení. 

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

 

d) Vnitřní směrnici č. 1/2014 Odpisový plán, která se týká odepisování dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku obce. Směrnice je přílohou č. 2 k tomuto usnesení. 

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0  

 

e) Vnitřní směrnici č. 2/2014 Evidence majetku, která upravuje evidenci majetku obce. 

Směrnice je přílohou č. 3 k tomuto usnesení. 

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 
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e) Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4 dle Přílohy č. 4 k tomuto usnesení. 

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

 

f) Počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období: zastupitelstvo obce bude mít 

sedm členů.  

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

 

Zastupitelstvo obce 

4.  b e r e   n a  v ě d o m í: 

 

a) Den obce Heřmanovice se bude konat 26.7.2014.  

 

 

        

 

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

RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 

místostarosta      starosta 


