Zápis č. 4/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Lhotky konaného dne 25. 6. 2019 na Obecním úřadě
od 18.00 hodin
přítomni: Brodský, Javůrek, Brodský, Linhart, Pastorková, Tóthová, Jonáš, Trčálková

Program:

1. Zahájení
2. Výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
3. Závěrečný účet obce za rok 2018
4. Účetní uzávěrka obce za rok 2018
5. Rozpočtové opatření č. 1
6. Usnesení
7. Závěr

Zahájení provedl pan starosta J. Brodský, konstatoval, že je přítomno všech 7 členů zastupitelstva
obce a tudíž je dnešní zasedání usnášení schopné, zapisovatelkou určila paní E. Trčálkovou a
ověřovateli zápisu pana J. Jonáše a pana P. Linharta.
1.

Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání

2.

Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotky za rok
2018 – závěr – při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 byly zjištěny chyby a nedostatky,
které byly probrány na zasedání zastupitelstva obce dne 29. 5. 2019 a nyní byla projednána jejich
náprava. Zastupitelstvo obce konstatuje, že vytýkané chyby a nedostatky byly napraveny.

3. Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 a rozhodlo se je schválit
bez výhrad.
4. Zastupitelstvo obce projednalo účetní uzávěrku obce za rok 2018 na základě předložených
podkladů (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha účetní uzávěrky, inventarizační zpráva a zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018) a rozhodlo tuto účetní uzávěrku schválit.
5. Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 1 a bere jej na vědomí

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 25. 6. 2019 – zápis číslo 4/2019:
č. 2019/4/1
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně
zprávy o přezkoumání hospodaření obce – bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schválilo všemi přítomnými hlasy

č. 2019/4/2
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku obce Lhotky za rok 2017 na základě předložených
dokladů, které poskytují v rozsahu požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace obce Lhotky všemi hlasy.

7. Závěr

Pan starosta J. Brodský ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce ve 20:00 a poděkoval všem
přítomným za účast.

Zapsala: E. Trčálková ……………………………………
Ověřovatelé: J. Jonáš …………………………………..
P. Linhart..…………………………….……
Starosta: J. Brodský………………………………

