ZÁPIS
6. - zasedání Zastupitelstva obce Lhota Rapotina konaného dne 17. června 2019
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Lhotě Rapotině
Jednání bylo řádně svoláno v souladu s ustanovením § 4 Jednacího řádu.
Přítomno bylo 6 zastupitelů (jeden řádně omluven), tzn., že zasedání bylo usnášení schopné.
Přítomní zastupitelé:
Radek Dostál, Lucie Jordánková, Michal Sedlák, Jiří Stejskal, Radek Stejskal, Alena Vaňková.
Jednání byl přítomen jeden host.
Zahájení v 17:00 hod.
Jako ověřovatelé zápisu navrženi: Radek Dostál a Radek Stejskal.
Hlasování:

pro: 6

zdržel: 0

proti: 0

Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, procedurální záležitosti a došlá pošta.
Schválení závěrečného účtu za rok 2018.
Schválení účetní závěrky za rok 2018.
Různé.
Závěr.

Hlasování:

pro: 6

zdržel: 0

proti: 0
K bodu č. 1.
Doručená pošta

a) KrÚ JmK (Sychrová-odb. správní) – Zaslání informace MV č. 6/2019.
b) KrÚ JmK (Sychrová-odb. správní) – Volby do zastupitelstev – Ukončení činnosti VK pro volby do EP
c) KrÚ JmK (Kučera-OŽP) – Rozhodnutí o povolení výjimky.
d) Ministerstvo vnitra (Mikulášková-odb. střet zájmů) – Podávání průběžného oznámení funkcionářů.
e) MěÚ Boskovice (Šimonová-OŽP) – Žádost o vydání souhlasu s použitím grafických dat.
K bodu č. 2.
Schválení závěrečného účtu za rok 2018.
Seznámení zastupitelů se Závěrečným účtem obce Lhota Rapotina za rok 2018 provedla předsedkyně finančního výboru paní
Lucie Jordánková. Závěrečný účet je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 1-6/2019 – Zastupitelstvo obce uzavírá projednání závěrečného účtu celoročního hospodaření obce Lhota Rapotina
za rok 2018 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování:

pro: 6

zdržel: 0

proti:0
K bodu č. 3.
Schválení účetní závěrky za rok 2018.

Usnesení č. 2-6/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Lhota Rapotina za rok 2018.
Hlasování:

pro: 6

zdržel: 0

proti:0
K bodu č. 4.
Různé.

x
Jednání bylo v souladu s posledním bodem programu ukončeno v 17:30 hod.
Zápis zpracoval:

Michal Sedlák, v.r. 17.06.2019

Za správnost ověřovatelé:

Radek Dostál v.r
Radek Stejskal v.r

Vyvěšeno: 17.06.2019

Sejmuto: 02.07.2019

Dokument byl souběžně vyvěšen na elektronické úřední desce, která umožňuje dálkový přístup.
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