Zápis č. 8
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 25. 4. 2016
Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina
Omluveni: Jana Boučková, Luboš Šmiraus
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí. starostka v 17,00 hod.
Program:
1. Schválení programu
2. Ověřovatelé zápisu
3. Závěrečný účet obce Ktová za rok 2015
4. Rozpočtová změna č. 1/2016
5. Schválení účetní závěrky za rok 2015
6. Převedení hospodářského výsledku z roku 2015
7. Usnesení
8. Závěr
Úvod
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele obce. Zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Zapisovatel: Jiřina Bobková
1. Ověřovatelé zápisu
Ověřovateli zápisu byly jmenování Jaroslav Šperling a Jaromír Drašnar
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování ověřovatelů zápisu pana Jaroslava
Šperlinga a Jaromíra Drašnara.
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
2. Schválení programu
Pí starostka seznámila přítomné s navrženým programem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program 8. Veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
3. Závěrečný účet obce Ktová za rok 2015
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy
z přezkoumání.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Ktová odsouhlasilo závěrečný účet včetně závěrečné zprávy
„bez výhrad“.
Pro: 5 proti: 0
zdržel se: 0

4. Rozpočtová změna č. 1/2016
Zastupitelstvu byla předložena rozpočtová změna č. 1. 10.600 Kč na straně příjmů,
169.579 Kč na straně výdajů a 158.979 Kč jako financování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 – 10.600 Kč na straně
příjmů, 169.579 Kč na straně výdajů a 158.979 Kč jako financování.
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
5. Schválení účetní závěrky za rok 2015
Zastupitelstvo Obce Ktová bylo seznámeno s účetní závěrkou Obce Ktová za rok 2015.
Podkladem ke schválení jim byla k dispozici Zpráva auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření Obce Ktová za rok 2015, Závěrečný účet za rok 2015 a roční výkazy za rok
2015 (Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha – bilance, Příloha a výkaz FIN).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Ktová za rok 2015.
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
6. Převedení hospodářského výsledku z roku 2015
Dle výkazu zisku a ztráty skončilo celkové hospodaření Obce Ktová za rok 2015 ziskem
ve výši 399.789,92 Kč. Žádám zastupitele o schválení převodu výsledku hospodaření
obce za rok 2015 v této částce z účtu 431, (což je výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení) na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje převod výsledku hospodaření obce za rok 2015.
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

Zapsal: Jiřina Bobková
ověřovatel č. 1: Jaroslav Šperling
ověřovatel č. 2: Jaromír Drašnar

