ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
MEZILEČÍ
ze dne 15. 5. 2019
přítomni:

začátek 18.00hod

p.J.Chmelík
Ing M.Hanušová
p. B.Pavlová
p.V.Tylš
p.V.Hofman
p. V. Mertlík
Ing. J. Pácalt

Zahájení - jednání ZO zahájil starosta .J.Chmelík .
1. Schválení zapisovatele a ověřovatele. Zapisovatelem byl schválen Vladislav Mertlík,
ověřovatelé Vladimír Tylš a Blanka Pavlová.
USNESENÍ Č.1: ZO schválilo zapisovatelem Vladislava Mertlíka, ověřovatelé Vladimír Tylš a
Blanka Pavlová.
Pro 7, proti 0, zdržel 0
2. Schválení programu.
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Schválení účetní závěrky obce za r. 2018
4. Schválení nového znaku a vlajky obce
5. Schválení dohod o provedení práce
USNESENÍ Č. 2: ZO schválilo program zasedání.
Pro 7, proti 0, zdržel 0
3. Schválení účetní závěrky obce. ZO byly předloženy povinné podklady ke schválení účetní
závěrky – výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Zpráva o přezkoumání výsledku
hospodaření obce za rok 2018, Zpráva o výsledku finanční kontroly, zápisy z jednání finančního a
kontrolního výboru, Inventarizační zpráva. Schvalující orgán si nevyžádal další účetní záznamy a
doplňující informace. ZO schvaluje účetní závěrku obce Mezilečí za rok 2018. ZO nezjistilo, že by
závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky. Byl pořízen protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2018.
USNESENÍ Č 3: ZO schválilo účetní závěrku za rok 2018.
Pro 7 proti 0, zdržel 0
4.Schválení nového znaku a vlajky obce . Z předložených návrhů ZO vybralo návrh znaku č.3, a
návrh vlajky č.3/2.
USNESENÍ Č 4: ZO vybralo a schválilo návrh znaku č.3, a návrh vlajky č.3/2.
Pro 7 proti 0, zdržel 0

5. Schválení dohod o provedení práce. ZO schvaluje uzavírání dohod o provedení práce pro
starostu obce Josefa Chmelíka na údržbu zeleně.
USNESENÍ č. 5: ZO schvaluje uzavírání dohod o provedení práce pro starostu obce Josefa
Chmelíka na údržbu zeleně.
Pro 7 proti 0, zdržel 0

zapsal 15.5. 2019 Vladislav Mertlík
starosta J.Chmelík

ověřovatelé Blanka Pavlová
Vladimír Tylš

