Zápis
ze zasedání
Zastupitelstva obce Luštěnice,
konaného dne 24.6.2014
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v
19hodin starostou obce Václavem Jakubcem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Luštěnice zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní, a to od 18.6.2014 do 23.6.2014 včetně. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatoval, že přítomno bylo 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluveni: Šulc, Křováček, Malát, Jakubůvová, Dubský, Novák

*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající konstatoval, že ověřovatelé minulého zasedání pan Šulc a paní Jakubůvová
stvrdili svým podpisem zápis a usnesení a dále navrhl určit ověřovateli zápisu paní Hůlkovou a
pana Jireše a zapisovatelem pana Prchlíka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení č.437:
Zastupitelstvo obce Luštěnice určuje ověřovateli paní Hůlkovou a pana Jireše a
zapisovatelem pana Prchlíka.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č.437 bylo schváleno

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

Schválení návrhu programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu
doplnil další body. Další návrhy na doplnění nebyly vzneseny. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení č.438
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje následující program zasedání:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Plnění přijatých usnesení z VZ 8.4.2014
Schválení rozpočtové změny č.2/2014
Schválení hospodaření obce za období 1-5/2014
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013
Schválení účetní závěrky obce za rok 2013
Schválení závěrečného účtu- Doubravka za rok 2013
Schválení účetní závěrky – Doubravka za rok 2013
Schválení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2014-2018
Schválení prodeje pozemku pč. 51/3 a pč. 836 v k.ú. Luštěnice (manž.Pocovi)
Schválení prodeje pozemku pč.712/3 pč.289/59 v k.ú. Luštěnice (pí.Nymburská)
Schválení návrhu Kupní smlouvy s f.ČEZ na pozemek st.č.5072 v k.ú. Luštěnice (trafostanice
Zelená-Luční)
Schválení přijetí dotace pro ZŠ na projekt „Primární prevence s o.s.Semiramis“
Schválení prodeje nákladního automobilu V3S
Schválení provedení zabezpečovacího zařízení v ZŠ
Schválení uzavření Darovací smlouvy ve výši 80.tis Kč od Škoda auto a.s.
Byty -žádosti
Informace –různé
Diskuse

Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č.438 bylo schváleno

Proti 0

*
*
Bod 1. Plnění přijatých usnesení z VZ 8.4.2014:

Zdrželi se 0

*

Předsedající podal přítomným informaci o plnění přijatých usnesení z minulého zasedání. Přijatá
usnesení č.427 až č.436 byla splněna.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

*

*

*

Bod 2. Schválení rozpočtové změny č.2/2014:
Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru paní Dagmar Hůlkové, která přednesla
návrh rozpočtové změny č.2/2014. Dokument je přílohou č.2 zápisu.
Upravuje se v příjmech o 1.514.996Kč a ve výdajích o 1.514.996Kč.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno

Návrh usnesení č.439:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2014
v příjmové i výdajové části o 1.514.996Kč.
Výsledek hlasování: Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 439 bylo schváleno.
*

*
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*

Bod 3. Schválení hospodaření obce za 1-5/2014 :
a) Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru paní Dagmar Hůlkové, která přednesla
hospodaření obce za období 1-5/2014. Dokument je přílohou č.3 zápisu.
K datu 31.5.2014 činily: celkové příjmy po konsolidaci 18.944.797,02 Kč, celkové výdaje po
konsolidaci 25.197.776,55 Kč a zůstatek na běžných účtech obce k datu 31.5.2014 je 2.160.414,55 Kč
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení č.440:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje hospodaření obce za období
1-5/2014.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č.440 bylo schváleno
*

*

*

b) doplňující informace o aktuálním stavu účtů obce k datu 23.6.2014:
Obec má zřízeno 6 účtů pro platební styk s následujícími finančními zůstatky:
KB
816.900.93
KB
4.219,68
KB
1.346,29
ČNB
67.094,50
ČS
490.896,41 (bude použito na úhradu splátek úvěrů za měsíc červen 2014 a
červenec 2014)
ČS
2.252,72
Celkem je k 23.6.2014 na účtech obce Luštěnice 1.382.710,53 Kč.
Celkem měsíčně splácíme cca 51.549 .Kč (úvěr na rekonstrukci žlutého pavilonu MŠ úvěr 5 mil. Kč) (k
25.dni v měsíci), dále na stavbu a rekonstrukci ZŠ 127.119 Kč (k poslednímu dni v měsíci), dále
čtvrtletně splácíme částku 968.300 Kč– splátka na poskytnuté úvěry BD Lesní (čtvrtletně), úroky a
poplatky měsíčně cca 90 tis.Kč a splátka na koupi pozemku od p.Knotka ve výši 588.235 Kč čtvrtletně.
Obec má k dnešnímu dni uhrazeny všechny faktury kromě:
faktura : faktura CL- EVANS – rekonstrukce MŠ : 2.000.000 Kč (splatná 12.4.2014, částečná platba),
Metrostav a.s. za rekonstrukci ZŠ v částce 3.500.000 Kč (částečná úhrada, bude uhrazeno: z dotace
FROM 2.500.000 Kč, z vlastních zdrojů 1.000.000 Kč)
Na začátku měsíce července je třeba počítat s výběrem hotovosti v bance na výplaty mezd a odvody
zaměstnavatele v částce cca 500 tis. Kč , od června bude vypláceno vyúčtování – odhad pro přeplatky
je cca: Zelená 1 mil Kč, Luštěnice 100 tis.Kč, Lesní 180 tis.Kč.

*

*

*

Bod 4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013:
Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru paní Dagmar Hůlkové, která seznámila
přítomné se závěrečným účtem obce za rok 2013, jehož nedílnou součástí je i zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2013. Představen byl předmětný obsah závěrečného účtu a zprávy.
Zastupitelé byli o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 seznámeni již informativně na
veřejném zasedání dne 18.2.2014. Členové ZO všechny přednesené dokumenty získali předem.
Dokumenty jsou přílohou tohoto bodu.
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Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno

Návrh usnesení č.441:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje závěrečný účet a celoroční
hospodaření obce za rok 2013 a jeho schválení uzavírá souhlasem s celoročním
hospodařením obce za rok 2013 bez výhrad a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2013 provedeného pracovníky KÚ Středočeského kraje, odboru kontroly se
závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( §10 odst.3 písm a) zákona č.420/2004 Sb.).
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.441 bylo schváleno
*

*

*

Bod 5. Schválení účetní závěrky obce za rok 2013:
Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru paní Dagmar Hůlkové, která seznámila
přítomné s účetní závěrkou obce za rok 2013. Schvalování účetní závěrky dle Vyhl. Č. 220/2013, § 17
až § 24 – Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku za rok 2013 dle Vyhl. Č.
220/2013, § 17 až § 24 . Zastupitelstvu obce byly předloženy veškeré dokumenty účetní závěrky, tj.
Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha, dále Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Luštěnice za rok 2013, inventarizační zpráva vše k 31.12.2013. Schvalovaná účetní závěrka za rok
2013 poskytuje v rozsahu posuzovaných požadavků podle § 16 dané vyhlášky věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situaci obce. Navrhuje schválit účetní závěrku obce za rok 2013
v plném rozsahu.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno

Návrh usnesení č.442:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje účetní závěrku obce za rok
2013 v plném znění.
Výsledek hlasování: Pro
9
Proti
0 Zdrželi se 0
Usnesení č.442 bylo schváleno
*

*

*

Bod 6. Schválení závěrečného účtu - Doubravka za rok 2013:
Předsedající seznámil přítomné se závěrečným účtem DSO Doubravka za rok 2013, jehož nedílnou
součástí je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013. Představen byl předmětný
obsah závěrečného účtu a zprávy. Toto projednání se uzavírá souhlasem s celoročním hospodařením
„s výhradou“, bylo přijato systémové opatření, aby se chyba již neopakovala. Dokumenty jsou
přílohou tohoto bodu.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno

Návrh usnesení č.443:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje závěrečný účet a celoroční
hospodaření za rok 2013 Dobrovolného svazku obcí Doubravka a jeho schválení uzavírá
souhlasem s celoročním hospodařením Dobrovolného svazku obcí Doubravka s výhradou a
4

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Doubravka
provedeného pracovníky KÚ Středočeského kraje, odboru kontroly s vyjádřením: byly
zjištěny chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy: Vyhláška 220/2013 Sb., o
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek §28
odst.1., neboť Dobrovolný svazek obcí neschválil roční účetní závěrku za rok 2012
nejpozději do 30.9.2013, ale opožděně – dne 19.12.2013.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti
0 Zdrželi se 0
Usnesení č.443 bylo schváleno
*

*

*

Bod 7. Schválení účetní závěrky - Doubravka za rok 2013:
Předsedající seznámil přítomné s účetní závěrkou sdružení DSO Doubravka za rok 2013. Schvalování
účetní závěrky dle Vyhl. Č. 220/2013, § 17 až § 24 – Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní
závěrku Dobrovolného svazku obcí Doubravka za rok 2013 dle Vyhl. Č. 220/2013, § 17 až § 24 .
Zastupitelstvu obce byly předloženy veškeré dokumenty účetní závěrky, tj. Rozvaha, Výkaz po zisků a
ztrát a Příloha, dále Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luštěnice za rok 2013,
inventarizační zpráva vše k 31.12.2013. Schvalovaná účetní závěrka za rok 2013 poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků podle § 16 dané vyhlášky věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situaci Dobrovolného svazku obcí Doubravka. Navrhuje schválit účetní závěrku
Dobrovolného svazku obcí Doubravka za rok 2013 v plném rozsahu.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno

Návrh usnesení č.444:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje účetní závěrku za rok 2013
Dobrovolného svazku obcí Doubravka v plném znění.
Výsledek hlasování: Pro
9
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č.444 bylo schváleno
*
*
*
Bod 8. Schválení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2014-2018 :
Předsedající seznámil přítomné s nutností schválit na tomto VZ počet členů zastupitelstva pro
nadcházející volební období 2014-2015. Vzhledem k počtu obyvatel spadá obec Luštěnice do
kategorie: 500 až 3000 obyvatel, ke které se vztahuje možnost schválení 7 až 15 členů zastupitelstva.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení č.445:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje počet 15 členů zastupitelstva
obce pro volební období 2014-2018
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č.445 bylo schváleno
*

*

*

Bod 9. Schválení prodeje pozemku pč. 51/3 a pč. 836 v k.ú. Luštěnice (manželé Pocovi):
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Předsedající seznámil přítomné s návrhem prodeje pozemku parc.č.51/3 o výměře 14m2 a 836 o
výměře 53m2 v k.ú. Luštěnice manželům Pocovým za účelem narovnání hranice pozemku mezi ZŠ
Luštěnice a rodinným domem manželů Pocových. Návrh ceny je 110Kč za 1m2 plus cena za
zpracování GP.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení č.446:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje prodej pozemků parc.č.51/3
a 836 v k.ú. Luštěnice manželům Pocovým za účelem narovnání hranice pozemku
mezi ZŠ Luštěnice a rodinným domem manželů Pocových za cenu 110Kč za 1m2, ke
které bude přičtena cena za zaměření a zpracování GP.

Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č.446 bylo schváleno

Proti 0

*

*

Zdrželi se

0

*

Bod 10. Schválení prodeje pozemku pč.712/3 pč.289/59 v k.ú. Luštěnice (pí.Nymburská)
Předsedající seznámil přítomné s návrhem prodeje pozemku parc.č.289/59 o výměře 34m2 a 712/3 o
výměře 5m2 v k.ú. Luštěnice paní Nymburské za účelem narovnání hranice pozemku k rodinnému
domu paní Nymburské. Návrh ceny je 110Kč za 1m2 plus cena za zpracování GP.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení č.447:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje prodej pozemků parc.č.289/59
o výměře 34m2 a 712/3 o výměře 5m2 v k.ú. Luštěnice paní Nymburské za účelem
narovnání hranice pozemku k rodinnému domu paní Nymburské za cenu 110Kč za
1m2, ke které bude přičtena cena za zaměření a zpracování GP.
Výsledek hlasování: Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č.447 bylo schváleno
*

*

*

Bod 11. Schválení návrhu Kupní smlouvy s f.ČEZ na pozemek st.č.5072 v k.ú. Luštěnice
(trafostanice Zelená-Luční)
Předsedající přednesl návrh na uzavření kupní smlouvy s f.ČEZ na prodej pozemku st.č.5072 o
velikosti 82m2 v k.ú. Luštěnice pod trafostanicí na Zelené, ul.Luční. Prodej pozemku byl schválen
radou obce dne 26.11.2013 za cenu 600Kč za 1m2, f.ČEZ s cenou souhlasí. Celková kupní cena
pozemku je tedy 49.200Kč.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení č.448:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje prodej pozemku st.č.5072 o
velikosti 82m2 v k.ú. Luštěnice pod trafostanicí na Zelené, ul.Luční za cenu 600Kč za
1m2 firmě ČEZ a uzavření kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro
9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.448 bylo schváleno.
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*

*

*

Bod 12. Schválení přijetí dotace pro ZŠ na projekt „Primární prevence s o.s.Semiramis“
Předsedající seznámil přítomné s žádostí ředitelky ZŠ o schválení přijetí dotace ZŠ na projekt
„Primární prevence s o.s. Semiramis“ obcí jako zřizovatelem ZŠ Luštěnice. Dotace byla ZŠ přidělena ve
výši 19.380Kč z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského fondu vzdělávání, sportu,
volného času a primární prevence (pro žáky 2.stupně).
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení č.449:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje přijetí dotace ZŠ na projekt
„Primární prevence s o.s. Semiramis“ ve výši 19.380Kč z rozpočtu Středočeského
kraje v rámci Středočeského fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární
prevence.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č.449 bylo schváleno
*

*

*

Bod 13. Schválení prodeje nákladního automobilu V3S
Předsedající seznámil přítomné s návrhem prodeje nák.automobilu V3S na základě znaleckého
posudku Ing. Jaroše, který ocenil nák.automobil na cenu obvyklou ve výši 16.000Kč. Na schůzi rady
dne 17.6.2014 byl prodej schválen panu V.Havelkovi.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení č.450
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje prodej nákl.automobilu V3S
panu V.Havelkovi za cenu 16.000Kč na základě znaleckého posudku Ing.Jaroše.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 450 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 14. Schválení zabezpečovacího zařízení v ZŠ
Předsedající přednesl přítomným návrh na schválení zabezpečení objektu ZŠ – přístavby, dostavby a
její propojení se stávající budovou ZŠ. Náklady na materiál jsou ve výši 51.973,20 Kč a práce bude cca
20.000Kč, provede pan Jindřich Bureš.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení č.451
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje zabezpečení objektu ZŠ – přístavby,
dostavby a její propojení se stávající budovou ZŠ a jeho provedení panem Jindřichem
Burešem za náklady na materiál ve výši 51.973,20 Kč a práci ve výši za cca 20.000Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 451 bylo schváleno.
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*

*

*

Bod 15. Schválení přijetí daru ve výši 80tis.Kč od Škoda auto a.s.
Předsedající přednesl návrh na schválení uzavření Darovací smlouvy s firmou Škoda auto a.s. na
částku 80.000Kč za účelem realizace projektu „Chodecký zpomalovací semafor SYDO Traffic Semafor
STS“ v ulici Boleslavská před ZŠ v rámci grantového programu dárce „Dopravní bezpečnost v obcích“.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení č.452
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje uzavření Darovací smlouvy s firmou
Škoda auto a.s. na částku 80.000Kč za účelem realizace projektu „Chodecký zpomalovací
semafor SYDO Traffic Semafor STS“ v ulici Boleslavská před ZŠ v rámci grantového
programu dárce „Dopravní bezpečnost v obcích“.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 452 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 16. Byty –žádosti
Pan Ing. Milan Zvěřina žádá o prodloužení podnájmu bytu Zelená 409 pro pana Františka
Bartoně, bytem Děčín na další období 1 rok.
Zastupitelstvo: souhlasí
*

*

*

Bod 17. Informace
a) informace o majetkoprávním vypořádání s KSÚS (chodník ul.Brodecká) –bylo zadáno zaměření
stávajícího chodníku a zpracování GP panu Ing. Šulcovi, cena bude cca 30-35tis.Kč
b)dopis Ministerstva ŽP k naší žádosti o schválení převodu ČOV na VaK MB – nutno doložit na MŽP
vyžádané dokumenty
c) žádost f.Eurovia VS a.s. o vyjádření k přechodné úpravě provozu a částečné uzavírce komunikace
I/38 ul.Boleslavská v délce cca 60m z důvodu opravy povrchu vozovky v termínu 7.7.-20.7.2014
d) dopis f. ČEZ -souhlasí s nabídkou ceny 600Kč za 1m2 ve věci odkoupení pozemku pod trafostanicí
(ČOV Zelená) na parc.č.5073 v k.ú. Luštěnice, bude předmětem schválení na VZ

*

*

*

Bod 18. Diskuse
- pozvat na příští VZ zástupce firmy ADUCO k předložení zprávy a konkrétních
výsledků.
*

*

*

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,30 hodin.
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Přílohy zápisu:

1)
2)
3)
4)
5)

Prezenční listina
Rozpočtová změna č.2/2014
Hospodaření obce za 1-5/2014
Závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy (audit)
Závěrečný účet sdružení Doubravka za rok 2013 včetně zprávy (audit)

Zapisovatel

………………………………

Ověřovatelé: …………………………………

starosta

……………………………………

………..…………………………………
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