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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.4.2014

Jednání zastupitelstva se konalo v kanceláři starosty od 19,00 hod., ukončeno bylo v 21,30 
hod. Jednání vedl starosta obce Jiří Fajt. Zasedání zastupitelstva jsou veřejné.

Přítomni:       6 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné
(Jiří Fajt, Marie Junková, Štěpánka Lešikarová, Vlastimil Marek,  Bohuslav   
Marek ml., Rudolf Vondra)

Omluveni: Josef Vondra Ing.

 1. Zahájení
Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu.
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Marie Junková
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Štěpánka Lešikarová, Rudolf Vondra

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení 1/04/2014: ZO schvaluje ověřovatele zápisu Štěpánku Lešikarovou a Rudolfa 
Vondru.

2. Program a jeho schválení
Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení 2/04/2014: ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.

3. Projednání účetní závěrky Mateřské školky za rok 2013
ZO projednalo účetní závěrku Mateřské školky za rok 2013. K projednání byly předloženy 
podklady:  účetní  závěrka k 31.12.2013, inventarizační  zpráva,  zpráva o výsledku finanční 
kontroly včetně vyjádření příspěvkové organizace.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení 3/04/2014: ZO schvaluje účetní závěrku MŠ za rok 2013 dle vyhlášky 220/2013 
Sb.  sestavenou  k  rozvahovému  dni  31.12.2013  zřízené  příspěvkové  organizace  MŠ 
Petrovice okr.Ústí nad Orlicí.

4. Projednání hospodářského výsledku MŠ za rok 2013
ZO projednalo hosp.výsledek Mateřské školky za rok 2013 a zapojení finančních prostředků z 
rezervního fondu na pokrytí ztráty.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení 4/04/2014: ZO schvaluje hosp.výsledek MŠ a zapojení finančních prostředků z 
rezervního fondu na pokrytí ztráty.
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5. Projednání účetní závěrky obce Petrovice za rok 2013
ZO projednalo účetní závěrku obce Petrovice. K projednání byly předloženy podklady: 
rozvaha k 31.12.2013 
výkaz zisků a ztráty k 31.12.2013
příloha k 31.12.2013
roční zpráva o výsledku finanční kontroly k 31.12.2013
zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2013
inventarizační zpráva k 31.12.2013

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení 5/04/2014: ZO schvaluje účetní závěrku dle vyhl. 220/2013 Sb. sestavenou k 
rozvahovému dni 31.12.2013 obce Petrovice 62, 563 01 Lanškroun.

6.  Projednání  závěrečného  účtu  a  přezkumu  hospodaření  obce  Petrovice  za 
r.2013
ZO  projednalo  závěrečný  účet  a  výsledek  přezkumu  hospodaření  obce  Petrovice  ze  dne 
10.4.2014.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení  6/04/2014:  ZO schvaluje  závěrečný  účet  obce  Petrovice  za  rok 2013 a  to s 
výhradami  na  základě  zjištění  při  přezkoumání  hospodaření  obce  ze  dne  10.4.2014 
(zákon 420/2004 Sb.)

7. Různé
 - ZO projednalo žádost paní Zdeňky Junkové týkající se prominutí platby TDO z podnikání 
na základě jejího čestného prohlášení.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení 7/04/2014: ZO schvaluje prominutí platby TDO z podnikání pro rok 2014. 

 - ZO bylo seznámeno s možností  prodeje potravin z pojízdné prodejny po dobu uzavření 
prodejny Konzumu.

8. Diskuse

Zapsala:  Marie Junková 

Zápis ověřili:  Štěpánka Lešikarová
 Rudolf Vondra

Starosta: Jiří Fajt


