
Zápis č. 37/13 

Přítomni: dle presenční listiny 
z  37. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 23.9.2013  

Program: 
1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 9.9.2013 
4. Schválení závěrečného účtu za rok 2012. 
5. Schválení účetních výkazů obce Pňov-Předhradí a MŠ za rok 2012. 
6. Revokace usnesení č. 27/I/6 ze dne 10.12.2012 
7. Dotazy a připomínky zastupitelů. 
8. Diskuse. 
9. Návrh usnesení 
10. Závěr 

Systém hlasování: ano-ne-zdržel se, 0-0-0. 
 
K bodu 1. Starosta přivítal přítomné, zasedání bylo řádně svoláno dle Jednacího řádu (dále 
jen JŘ). Je přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je schopné usnášení. 
Program byl schválen.  
Hlasování: 7-0-0 
 
K bodu 2. Ověřovateli zápisu byli dle čl. VII.,odst.5., JŘ určeni Marcel Ontl a Michal Salava. 
 
K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 9.9.2013 byl ověřovateli ověřen. Protože nebyly podány žádné 
námitky, pokládá se zápis dle článku VII.odst.7 JŘ za schválený.  
Usnesení: ZO schvaluje zápis ze zasedání ZO ze dne 9.9.2013 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem a zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Pňov-Předhradí za rok 2012. Zpráva o výsledku hospodaření 
je součástí závěrečného účtu. ZO projednalo předložené dokumenty.      
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje závěrečný účet obce Pňov-Předhradí za rok 2012 bez výhrad. 
 
K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s účetními výkazy obce Pňov-Předhradí a MŠ za rok 
2012. Podklady pro schvalování: finanční a účetní výkazy, zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce, inventarizační zpráva, finanční a účetní výkazy MŠ. Přílohou dokumentů je 
protokol o schválení účetní závěrky. 
Hlasování: 7-0-0  
Usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku obce Pňov-Předhradí za rok 2012 a účetní 
závěrku MŠ Pňov-Předhradí za rok 2012 v plném jejím rozsahu, neboť zjistilo, že 
schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle zákona 
č. 563/1991 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 
jednotky. 
  
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s usnesením č. 27/I/6 ze dne 10.12.2012. Toto usnesení 
je potřeba revokovat na odpovídající znění. ZO schvaluje rozpočet za na rok 2013 
v paragrafovém znění jako vyrovnaný.  
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 7-0-0   



Usnesení: ZO revokuje usnesení č. 27/I/6 ze dne 10.12.2012 na znění: ZO schvaluje 
rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2013 v paragrafovém znění jako vyrovnaný. 
 
 
 
K bodu 7.  V tomto bodě se nikdo nepřihlásil 
 
K bodu 8. – Diskuse – V tomto bodě se nikdo nepřihlásil.  
 
K bodu 9. - Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o 
hlasování. 
 
K bodu 10. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 
zasedání v 18:25 hodin. 
 
 
V Pňově-Předhradí 23.9.2013 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 
 
 
 
 
Ověřili Salava Michal ………………… a Marcel Ontl  ……………………….. 
                         
 
 
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 
 


