
zÁ P I S
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tři Studně, konaného dne 15.5.2013
v zasedací místnosti Obecního úřadu Tři Studně
za účasti - členů za M. Brabec, S. Německý, M. Štůla, K.Štůla, J.Kunc

Program:
1. Zahájení a seznámení s programem.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání za.
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012-návrh na opatření.
4. Projednání návrhu závěrečného účtu obce za rok 2012.
5. Rozpočet obce 2013-rozpis do jednotlivých položek.
6. Diskuse.
7. Schválení usnesení a závěr.

ad 1/ Zasedání za zahájil a řídil starosta obce pan Miloš Brabec.
Přivítal přítomné členy za.
Dal schválit navržený program zasedání a vyzval členy za k jeho doplnění.
Za ověřovatele byli určeni:

pan Karel Štůla
pan Stanislav Německý

ad 2/ Zprávu o plnění závěrů a usnesení z minulého zasedání za podal pan Miloš Brabec,

ad 3/ za bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2012" (audit za rok 2012),
vyhotovené pracovnicí odboru kontroly KrÚ kraje Vysočina a souhlasí s jejich vyvěšením
na úřední desce včetně elektronické.
za projednalo nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2012 a odsouhlasilo
opravu zjištěného nedostatku v bodě A "Zprávy o výsledku hospodaření za rok 2012"
Zároveň starosta obce seznámil přítomné s tím, že oprava byla již provedena v 4/2013.
Hlasování: pro 5, proti O, zdrž. O

ad 4/ S návrhem "závěrečného účtu obce" seznámil přítomné starosta obce. Návrh bude zveřejněn
po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ.
Hlasování: pro 5, proti O, zdrž. O

ad/ 5/ Rozpočet obce na rok 2013 bude dodatečně rozepsán do položek.
Hlasování: pro 5, proti O, zdrž. O

ad 6/ Diskuze se nesla v duchu výše projednávaných bodů.

ad 7/ S usnesením z jednání za seznámil pan Miloš Brabec, starosta obce a ukončil zasedání.

Zasedání zahájeno v 19.00 hod.
Zasedání ukončeno v 21.00 hod.

Zápis provedl Miloš Brabec

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Německý
Karel Štůla

podpis starosty ob
razítko
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Zastupitelstvo obce Tři Studně dne 15. května 2013

USNESENí

z veřejného zasedání za obce Tři Studně konaného dne 15.5.2013.

I. ber e na vědomí

1. Zprávy k jednotlivým bodům jednání.

2. Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2012" (audit za rok 2012),
vyhotovené pracovnicí odboru kontroly KrÚ kraje Vysočina a jejích vyvěšení na úřední
desce včetně elektronické.

II. s ch val u i e

1. Opravu zjištěného nedostatku v bodě A "Zprávy o výsledku hospodaření za rok 2012"

2. Návrh "závěrečného účtu obce za rok 2012".

III. u k I á d á

1. starostovi obce
- oznámit KrÚ způsob nápravy zjištěných nedostatků v bodě A "Zprávy o výsledku hospodaření
za rok 2012"

2. účetnímu obce
- dodatečně rozepsat rozpočet za rok 2013 na jednotlivé položky a paragrafy

místostarosta obce

I
starosta ob le


