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z veřejného zasedání ZO obce Tři Studně, konaného dne 31.5.2013 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Tři Studně
za účasti - členů ZO M. Brabec, S. Německý, M. Štůla, K.Štůla, J.Kunc
Program:
1. Zahájení a seznámení s programem.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
3. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2012.
4. Schválení účetní závěrky za rok 2012.
5. Diskuse.
6. Schválení usnesení a závěr.
ad 11 Zasedání ZO zahájil a řídil starosta obce pan Miloš Brabec.
Přivítal přítomné členy ZO.
Dal schválit navržený program zasedání a vyzval členy ZO k jeho doplnění.
Za ověřovatele byli určeni:
pan Karel Štůla
pan Stanislav Německý
ad 21 Zprávu o plnění závěrů a usnesení z minulého zasedání ZO podal pan Miloš Brabec,
starosta obce.
ad 31 Se závěrečným účtem obce seznámil přítomné starosta obce. Závěrečný účet byl po dobu
15 dnů zveřejněn, nebyly podány k němu žádné připomínky. Vzhledem k tomu, že při
přezkoumání hospodaření byla zjištěna chyba v ocenění směnovaného pozemku, navrhl
starosta obce schválit ZÚ za rok 2012 a Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2012
s výhradou.
Zároveň starosta obce seznámil přítomné s tím, že byla chyba opravena v r.2013.
ZO schvaluje závěrečný účet obce 2012 a Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2012
s výhradou.
Hlasování:

pro 5, proti O, zdrž. O

ad 31 Novelizací zákona 250/2000 Sb,. vznikla obcím povinnost schválit účetní závěrku obce za
předcházející rok .komentář k účetní závěrce přednesl starosta obce. ZO schvaluje účetní
závěrku obce za rok 2012.
Hlasování:

pro 5, proti O, zdrž. O

ad 41 Diskuze se nesla v duchu výše projednávaných

bodů.

ad 51 S usnesením z jednání ZO 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

OBEC
TŘI STUDNĚ
592 04 Tři Studně č.p.25
IČO 00842214

Zastupitelstvo

obce Tři Studně dne 31.5.2013

USNESENí
z veřejného zasedání ZO obce Tři Studně konaného dne 31.5.2013

I. ber

e na vědomí

1. Zprávy k jednotlivým bodům jednání.

II. s ch val

u ie

1. Závěrečný účet obce za rok 2012, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
s výhradou.
2. Účetní závěrku obce za rok 2012.
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