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USNESENÍ
číslo 5 / 2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 26. 6. 2017 na OÚ Dívčice

Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání:

Schvaluje:
a) Bez výhrad závěrečný účet Obce Dívčice za rok 2016.
b) Bez výhrad účetní závěrku Obce Dívčice za rok 2016.
c) Pronájem pohostinství panu P. Švejdovi s vymíněnými podmínkami.

Georgievová Hana

Kostečka Vlastimil

Livečka Radek

místostarostka

místostarosta

starosta
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Zápis č.5/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 26. 6. 2017 v 18,05 h. na OÚ Dívčice
Přítomní zastupitelé: Livečka Radek, Albrecht Marián, Bc. Georgievová Hana,
Mgr. Ira Vladimír, Ježek Pavel, Kostečka Vlastimil,
Nepřítomni, omluveni: Jůsko Zdeněk, Kryštůfek Vlastimil, Kurážová Lenka,
Zastupitelstvo bylo po celou dobu usnášení schopné.
Zasedání nebyli přítomni občané.
Starosta zahájil zasedání v 18,05 hodin.
Provedením zápisu pověřil místostarostku H. Georgievovou. Jako ověřovatele zápisu navrhl
p. M. Albrechta a p. P. Ježka.
Všichni jmenovaní byli hlasováním jednomyslně schváleni.
Starosta seznámil přítomné s programem zasedání zastupitelstva.
Program zasedání:
1) Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce Dívčice za rok 2016.
V. Kostečka navrhl zařadit do programu jako bod č. 2) projednání žádosti o pronájem
pohostinství ve Zbudově panem P. Švejdou.
Zastupitelé návrh jednohlasně přijali. Program byl o tento bod rozšířen.
2) Žádost pana P. Švejdy o pronájem pohostinství v obci Zbudov.
Po té byl program všemi hlasy přítomných zastupitelů jednomyslně schválen.

ad1)
Starosta R. Livečka seznámil přítomné se „Závěrečným účtem obce Dívčice za rok
2016“ a s přílohami k účetní závěrce za rok 2016. Tato zpráva obsahuje rozpočtové příjmy,
výdaje, rozvahu, výpočet zisků a ztrát. Dále kontrolní inventarizaci za rok 2016 a zhodnocení
finančního hospodaření v r. 2016.
Po krátké diskuzi, při které měli přítomní zastupitelé uvedené přílohy k účetní závěrce
k dispozici, byl vysloven všemi přítomnými zastupiteli bez výhrad souhlas se „Závěrečným
účtem obce Dívčice za rok 2016“ a bez výhrad souhlas s „Účetní závěrkou obce Dívčice za rok
2016“.
Hlasování: 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdržel se.
Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
Poté byl všemi přítomnými zastupiteli podepsán „Protokol o schvalování účetní závěrky za
rok 2016“. Závěrečný účet a protokol o schvalování účetní závěrky tvoří přílohu k zápisu
tohoto zasedání a bude zveřejněna na webu obce.
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ad2)
Žádost o pronájem pohostinství v obci Zbudov podal jako jediný zájemce pan P.
Švejda. Starosta navrhl uzavření smlouvy se žadatelem po doložení náležitostí včetně
odborné způsobilosti pro provozování činnosti v pohostinství. Poté bude možno smlouvu
uzavřít.
Byl vysloven návrh hlasování o schválení pronájmu pohostinství s vymíněnými podmínkami.
Hlasování: 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdržel se
Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

R. Livečka poděkoval přítomným zastupitelům za účast na zasedání zastupitelů obce Dívčice
a toto v 18,40 hodin ukončil.

Ověřovatelé zápisu:
Marian Albrecht
Pavel Ježek

Zapsala:
Bc. Hana Georgievová
28. 6. 2017

