Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 29. června 2020
Přítomni: Kateřina Pudivítrová, Josef Novák, Jana Marešová, Lenka Škopková, Petr Rapčáni,
Veronika Kotrcová, Zdeněk Škopek
Zapisovatel: Josef Novák
Ověřovatelé zápisu: Jana Marešová, Lenka Škopková
Program:
1. Schválení závěrečného účtu obce.
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl výhrady ke
změně či doplnění programu jednání.
1. Schválení závěrečného účtu obce
ZO projednalo Závěrečný účet obce za rok 2019. Dokument byl vyvěšený na úřední desce a
elektronické úřední desce v termínu: 11.5.2020 až 29.6.2020. Do 15ti dnů od data schválení
Závěrečného účtu za rok 2019 budou odeslána přijatá opatření potřebná k nápravě zjištěných
chyb a nedostatků na oddělení přezkumu hospodaření KÚ Jihočeského kraje.
Návrh: schválit Závěrečný účet za rok 2019
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet za rok 2019 se souhlasem s
celoročním hospodařením za rok 2019 a to bez výhrad. Do 15ti dnů od data schválení
Závěrečného účtu za rok 2019 budou odeslána přijatá opatření potřebná k nápravě zjištěných
chyb a nedostatků na oddělení přezkumu hospodaření KÚ Jihočeského kraje.
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Ověřil:

Jana Marešová

……….……………………….

Lenka Škopková

……….……………………….

…………………………………
Josef Novák
místostarosta

……………………………………..
Kateřina Pudivítrová
starostka obce

2

Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 29. června 2020
Usnesení č. 6/20
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
- Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019 se souhlasem s celoročním hospodařením
bez výhrad a byla přijata nápravná opatření:
- Dne 21.10.2019 bylo chybně provedeno vyúčtování DPH dokladem 1910-000004, kde byl
místo účtu 343 použit účet 5130 100. Jednalo se o částku ve výši 4 809,69 Kč.
Náprava:
- dne 31.3.2020 provedena oprava účetním dokladem
- částka 4 809,69 účtována na účet 343 a mínusovým zápisem na účet 5130 100
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Josef Novák
místostarosta
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