
Zápis č. 6/2017 

ze zasedání zastupitelstva obce Tvrzice 

 

 
 

dne: 26. 6. 2017 

čas konání:  19.00 hod 

místo konání: místnost Obecního úřadu Tvrzice 

 

přítomni: Michaela Hávová, Jaroslav Pavelka, Jiří Prášek, Petr Kamenský, Mgr. 

Michaela Nenadálová, Jiří Randa 

          

nepřítomni (omluveni): Vladimír Chroňák 

Zastupitelstvo je  usnášení schopné. 

 

 

 

Program: 

      1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 

          zastupitelstva obce 

      2) Rozpočtové opatření č. 4/2017 

      3) Závěrečný účet 2016 a Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2016 

      4) Účetní závěrka za rok 2016 

      5) Parkování na bytovkách 

       

  

Bod č. 1) 

 Jednání zastupitelstva obce Tvrzice zahájila a jeho průběh vedla starostka Obce 

Tvrzice, paní Michaela Hávová. Seznámila přítomné s programem (popřípadě byl doplněn a 

upraven), dále navrhla ověřovatele zápisu a zapisovatele. Předložené návrhy byly schváleny. 
 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Michaela Nenadálová, Jaroslav Pavelka                                                                                                                 

Zapisovatel/ka:Michaela Hávová 

 

USNESENÍ č. 17/2017 

Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje: 

• Výše uvedený program 

• Navržené ověřovatelé zápisu, zapisovatelku 

 

 

 

 

 



Bod č. 2) 

Rozpočtové opatření č. 4/2017 

 

Hlasování: 

Pro:          6 

Proti:        0    

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ č. 18/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2017 

 

 

Bod č. 3) 

Závěrečný účet 2016 a Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2016 

 

Hlasování: 

Pro:          6 

Proti:        0    

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ č. 19/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce 

za rok 2016 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty  a Příloha k účetní závěrce, FIN 2-12 M, a 

iventarizační zpráva), včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, 

vyjádřením bez výhrad. Obec přijímá níže uvedená opatření k nápravě chyb a nedostatků 

uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016. Písemná zpráva o 

plnění přijatých opatření bude podána v termínu do 28. 2. 2018 na KÚ-JčK (vyúčtování 

vypořádání dotace KÚ-JčK dle ČÚS 703) 

 

Bod č. 4) 

Účetní závěrka za rok 2016 

 

Hlasování: 

Pro:          5 

Proti:        0    

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ č. 16/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2016 vyjádřením bez výhrad. 

 

 

 

 



Bod č. 5) 

Parkování na bytovkách 

 

Hlasování: 

Pro:          5 

Proti:        0    

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ č. 17/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo situaci ohledně parkování na bytovkách. Ukládá občanům  

zákaz parkování firemních vozidel (k tomuto účelu je vyhrazen pozemek – točna u rybníka 

Hůďák). Dále budou parkovat vozidla pouze na asfaltovém parkovišti, nikoliv na zeleném  

prostranství okolo bytovek. Z tohoto důvodu bude i znemožněný objezd mechanicky okolo 

bytovky p. č. 42. 

                  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Jednání bylo skončeno: 26. 6. 2017 

Vyhotovení zápisu:         20.00 hod.    

 

                                                                                              Razítko, podpis starostky 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Mgr. Michaela Nanadálová                          ................................................. 

Jaroslav Pavelka                                           ................................................. 

 

 

Přílohy:  

RO č. 4/2017 

 

 

Vyvěšeno: 

Svěšeno: 

Zveřejněno v el. podobě: 

  

 

 

 

 



 

 

 

 


