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Z Á P I S 

ze  zasedání zastupitelstva obce Vlkanov  konaného  

dne 4.5.2016 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Stanislav Cihlář 

Z celkového počtu 7  zvolených členů zastupitelstva obce 

Přítomno  7 členů  zastupitelstva a to: Stanislav Cihlář st. , Vendula Vodičková , Jaroslav 

Kovanda, Stanislav Cihlář ml., Pavel  Fiala,  Libuše Krepčíková , Miroslav Hroch 

Omluveni: 

 

Na úvod starosta uvedl, že zasedání bylo zveřejněno v místě obvyklým způsobem na úřední desce . 
 

Program:  

1. Schválení „Závěrečného účtu obce“ za rok 2015 

2. Schválení  „Účetní závěrky  za účetní období roku 2015“  

3. Zpráva finančního výboru 

4. Závěr 

 

Hlasování o programu:  

Z přítomných členů zastupitelstva obce bylo:   

pro 7 členů,  

zdrželi se hlasování 0 členů,  

proti 0 členů,   

program byl schválen. 

 

Návrh na složení návrhové komise:  

Pan Jaroslav Kovanda, pani Libuše Krepčíková    
Hlasování:  

pro 7 členů,  

zdrželi se hlasování 0 členů,  

proti  0  členů   

Složení návrhové komise bylo schváleno. 

 

Starosta  jmenoval ověřovateli zápisu :  pana Miroslava Hrocha a pani  Vendulu  Vodičkovou 

 

Starosta jmenoval zapisovatelem paní  Annu Ráslovou. 

Návrh na zařazení diskuse vždy po přednesení zprávy 

pro 7 členů,  

zdrželi se hlasování 0 členů,  

proti  0  členů.  

 

 

       1.SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VLKANOV ZA ROK 2015  
 

       - celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015 –bez výhrad  

        - rozbor hospodaření obce za rok 2015 a rozbor hospodářské činnosti za rok 2015 

       - zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 -  bez výhrad. 

 

Diskuse:  

K tomuto bodu  nebyly  žádné  připomínky. 
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Návrh na usnesení č. 5 :    

Zastupitelstvo obce Vlkanov 

Schvaluje usnesením č. 5 – „ Závěrečný účet obce“  bez výhrad . 

 

Hlasování:  

pro  7  členů,  

zdrželo se hlasování  0  členů,  

proti  0  členů   

Usnesení č.5  bylo schváleno. 

 

 

 

 2 .SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2015  
 

       ZO projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2015 

 

3 ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU 

 
Starosta obce seznámil Obecní zastupitelstvo s činností finančního výboru za 1. čtvrtletí roku 2016 

 

Diskuse:  

K tomuto tématu nebyly vzneseny žádné  připomínky. 

  

       

 

 

4.ZÁVĚR 

 

Starosta Stanislav Cihlář poděkoval všem přítomným za účast a v 20.00 hod. zasedání zastupitelstva 

ukončil. 

 
Zapsala:  Anna  Ráslová 

 

Zápis byl vyhotoven dne 4.5.2016 

 

 

…..................………................                             …..................………................ 

           Jméno, příjmení 

                 starosta 

 

 

      Ověřovatelé zápisu:   

 

…..................………................                             …..................………................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


