Obec Kacákova Lhota, Kacákova Lhota 48, 506 01 Jičín, IČ 00578371
tel. 493 555 415, IČ 00578371, e-mail: kacakovalhota@seznam.cz
____________________________________________________________

Zápis č. 3/2018 ze dne 06.06.2018 z veřejného zasedání obecního
zastupitelstva konaného v úřadovně OÚ od 19,00 hod
Program:

Přítomni:

1) Schválení závěrečného účtu za r. 2017
2) Schválení účetní závěrky obce a mateřské školy za rok 2017
3) Zpráva o přezkoumání hospodaření
4) Převod hospodářského výsledku z r. 2017
5) Stanovení počtu zastupitelů pro volby do obecního zastupitelstva
6) Diskuze
7) Usnesení
8) Závěr
Rudolf Pokorný, Jaroslav Řehák, Pavla Drapáková, Vlasta Jandová, Hana Poláková, Ladislav
Kroutil, Václav Popek, účetní Heidi Zvonková

Obecní zastupitelstvo v počtu 7 členů je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu: R. Pokorný, L. Kroutil – odsouhlaseno
Volba návrhové komise: V. Jandová, V Popek – odsouhlaseno
Zahájení zasedání v 19.00 hod starostou obce. Starosta dává hlasovat o programu zasedání.
O d s o u h l a s e n o 7 hlasy, 0 se zdržel hlasování, 0 proti
1. Starosta obce předložil zastupitelům k projednání závěrečný účet obce za r. 2017, který je zpracován
v členění dle rozpočtové skladby. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za r. 2017
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „bez výhrad“.
O d s o u h l a s e n o 7 hlasy, 0 se zdržel hlasování, 0 proti.
2. Starosta obce předložil zastupitelům podklady účetní závěrky Obce Kacákova Lhota a Mateřské školy
za rok 2017. Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce i mateřské školy.
Odsouhlaseno 7 hlasy, 0 se zdržel hlasování, 0 proti.
3. Starosta zastupitele seznámil se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017, které
bylo provedeno auditorkami z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dne 20.06.2018.
Odsouhlaseno 7 hlasy, 0 se zdržel hlasování, 0 proti.
4. Zastupitelé projednali převod hospodářského výsledku z r. 2017. Výsledek hospodaření obce za r.
2017 ve schvalovacím řízení je 1.122.963,93 Kč a bude proúčtován do r. 2018.
Odsouhlaseno 7 hlasy, 0 se zdržel hlasování, 0 proti.

5. Obecní zastupitelstvo stanovilo počet zastupitelů pro volby do zastupitelstva obce v říjnu 2018 na
sedm členů.
Odsouhlaseno 7 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.
6. Diskuze
P. Poláková vznesla dotaz na odklizení skládky za mateřskou školou, několikrát již bylo upozorněno na
nepěkný vzhled a nebezpečí pro děti. Požaduje odklizení do 30.11.2018. Dále má požadavek na
přišroubování znaku mateřské školy na budovu. Pomoc přislíbil starosta. A také, zda může objednat
pro pískoviště mateřské školy písek včetně dopravy u pana Novotného. Zastupitelstvo obce schvaluje
3 m3 písku.
7. Usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet za r. 2017, účetní závěrku obce a mateřské
školy za rok 2017, proúčtování hospodářského výsledku z r. 2017 do r. 2018. Bere na vědomí
Závěrečnou zprávu z přezkoumání hospodaření za r. 2017. Souhlasí se stanovením počtu
zastupitelů pro volby do zastupitelstva obce v říjnu 2018 na sedm členů.
Jednohlasně odsouhlaseno, 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.
Závěr ve 20.05 hod

Ověřovatelé zápisu:

……………………………
Rudolf Pokorný

…………………………………..
Ladislav Kroutil

Zapsala: H. Poláková

Kacákova Lhota dne 16.06.2018

