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

Zápis 4/2019 ze dne 4. 9. 2019
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného v úřadovně OÚ od 19:00 hod

Program:
1) Seznámení s výsledky auditu příspěvkové organizace - MŠ
2) Schválení rozpočtového opatření č. 2/2019
3) Revokace schválené účetní závěrky MŠ příspěvkové organizace za rok 2018
4) Různé
5) Diskuse

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Kacákova Lhota bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce
Jaroslavem Řehákem, který přivítal všechny přítomné.

Přítomní zastupitelé: Jaroslav Řehák, Pavla Drapáková, Václav Popek, Ladislav Kroutil, Vlasta
Jandová
Omluvení zastupitelé: Jana Vitíková
Zapisovatel: Vlasta Jandová
Ověřovatelé zápisu: Ladislav Kroutil, Václav Popek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje program veřejného zasedání a volí
ověřovatele Ladislava Kroutila a Václava Popka a zapisovatelem Vlastu Jandovou.
Zdrželi se: 0

Pro: 5
Proti: 0
Usnesení č. 1/OZ5/2019 bylo schváleno.
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Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 5 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§92 odst. Zákona o obcích).

1) Seznámení s výsledky auditu příspěvkové organizace - MŠ
Starosta seznámil přítomné s výsledky auditu, který proběhl 15. 8. 2019 – 19. 8. 2019. Celý Protokol
o veřejnoprávní kontrole v příspěvkové organizaci byl k dispozici všem přítomným.

2) Schválení rozpočtového opatření č. 2/2019
Účetní obce paní H. Zvonková seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019.
Zdrželi se: 0

Pro: 5
Proti: 0
Usnesení č. 2/OZ5/2019 bylo schváleno.

3) Revokace schválené účetní závěrky MŠ příspěvkové organizace za rok 2018
Účetní obce paní H. Zvonková seznámila přítomné s nutností revokace schválené účetní závěrky
MŠ příspěvkové organizace za rok 2018 po auditu MŠ kvůli chybným údajům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota revokuje schválenou účetní závěrku MŠ příspěvkové
organizace za rok 2018.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/OZ5/2019 bylo schváleno.

4)

Různé

Starosta informoval přítomné o zrušení pojistné smlouvy č. 10299083 pojištění odpovědnosti a
zrušení smlouvy č. 2101023 pojištění staveb u Hasičské vzájemné pojišťovny a. s. a navrhl
uzavření nových smluv s Českou pojišťovnou a. s.
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Vzhledem k provedené rekonstrukci budovy OÚ a MŠ, která zvýšila hodnotu majetku, dojde k
navýšení pojistné částky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje zrušení pojistné smlouvy č. 10299083
pojištění odpovědnosti a zrušení pojistné smlouvy č. 2101023 pojištění staveb u Hasičské
vzájemné pojišťovny a. s. a dále schvaluje uzavření nové smlouvy s Českou pojišťovnou a.
s..
Zdrželi se: 0

Pro: 5
Proti: 0
Usnesení č. 4/OZ5/2019 bylo schváleno.

Knihovnice p. Knorová seznámila přítomné s revizí knihovny provedenou pracovníky Knihovny
Václava Čtvrtka v Jičíně, která je pověřenou knihovnou k výkonu regionálních funkcí.
Během této akce bylo vyřazeno 87 nejstarších a nejméně čtených publikací. Nebylo nalezeno
žádné pochybení v chodu obecní knihovny.

5) Diskuse, závěr
Starosta ukončil zasedání ve 20:00.
Zápis byl vyhotoven dne 12. 09. 2019
Zapisovatel: V. Jandová
Ověřovatelé: ……………………………dne……………………..
…………………………… dne……………………..
Starosta: ….. ………………………. dne……………………..

Místostarostka: …………………………… dne……………………..
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Vyvěšeno (i elektronicky) ……………………………….
Sejmuto (i elektronicky)……………………………….

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 4. 09. 2019
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