s z veřejného zasedání zastupitelstva
obce SpěIkov,
které se konalo dne L2.5.20L7 v 18.00 hod v
kanceláři oÚ Spělkov.
záp]

Přítomni:
lng.ŠídlováAlena. Tobiášová Miroslava, Tobiáš Jaromír " Dvořák Miloš
Omluveni :Ing. Kalous Jarornír
Starostka přivítala přítomné. seznárnila je s programem schŮze,kteý by1 rovněŽ zveřejněn
na pozvánce 7 dní před konáním zastupitelstva:
a) zahá,lení
b) došlá pošta
c) zpráva o r,,ýsledku auditu
d) rozpočtovéopatření
e) ostatní
závér
O pořadu schůze bylo hlasováno s výsledkem (4-0-0), pořad byl schválen.

I

.lako zapisovatel byl navržen pan Tobiáš Jaromír - hlasování (4-0-0). pan Tobiáš .Iaromír
byl zvolen zapisovatelern.
.Iako ověřovatele zápisu byli navrženi: Dvořák Miloš - hlasování (4-0-0)
Tobiášová Miroslava - hlasování (4-0-0)

Oba ověřovatelé byli zvoleni.

Dále schůze pokračovala dle schváleného pořadu jednání.
Starostka intbrmovala zastupitelstvo u výsledku auditu. kteý proběhl ve čtvrtek dne 28,4.
2011. Předrnětem přezkoumání hospodaření byly údaje uvedené v § 2 odst. I a2 zákona
o přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno iběrovým
způsobem s ohledern naýznamnost jednotlivých skutečnostípodle předmětu a obsahu
přezkoumání. Při posuzování jednotlir,llch právních úkonůse vycházelo ze zněni právních
ťrkorrůse v.vchází ze znění prár,ních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto Úkonu.
Při přezkoutláni hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky s výjimkou
nedostatku ltterý zatíln nebyl napraven.
Nedostatek byl následující: Obec Spělkov dne 28. 6,2016 schválila závérečnýúčetobce
za rok 20l5 apřijala opatření ke zjištěnémunedostatku. Písemná informace o přijetí tohoto
nedostatku nebyla, clo dne konání přezkoumání hospodaření obce tj. 7 . 10. 201 6. zaslána na
Krajský úřad Kra.ie Vysočina
Nedostatel< .ie .i iž odstraněn.

Obecní zastupitelstvo projednalo a:
bere na vědomí:
došlou poštu jak listovní, tak i z datových schránek
rozpočtovéopatření číslo1 až 3
podání zprávy o zpracování evidence právních předpisů obce a zaslání na
rninisterstvo vnitra

schvaluje:
ukládá:
tnístostarostovi, zaiistit přidělování práce zaměstnancŮm obce
osazení dopravního značení,atd.)

(

zpracování dřeva,

Starostka ukončila jednání ve 20.00 hod.

Zapsalr: Jaromír Tobiáš

fua

Ověřovatelé zápisu: Dvořák Miloš
Tobiášová Miroslava

