USNESENÍ z 59. zasedání RADY OBCE SLATINICE
konané 19.6. 2014 na OÚ ve Slatinicích
Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
Rozhodnutí Rady obce:
357/59 Rada obce projednala řešení situace kolem špatného napojení RD do
splaškové kanalizace v obci Slatinice a rozhodla o vydání mimořádného občasníku
vek terém bude zveřejněna výzva k občanům.
358/59 Rada obce projednala a následně schválila Rozpočtové opatření č.5/2014.
359/59 Rada obce Slatinice projednala účetní závěrku ZŠ a MŠ Slatinice za rok 2013.
Rada obce Slatinice schválila účetní závěrku za rok 2013 dne 19.6.2014.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky:
Jiří Ambros
ano
Bc. Ondřej Mikmek
ano
Stanislav Havlíček
ano
Ing. Antonín Duda
ano
Mgr. Zdeňka Ševčíková
ano
Rada obce Slatinice schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Slatinice k 31.12.2013.
Předložené podklady pro schválení účetní závěrky:
- účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha
- roční zpráva o provedení finanční kontroly
- zpráva veřejnosprávní kontroly zřizovatele, která nahrazuje zprávu
interního auditu požadovaného zákonem č. 320/2001 Sb.
- inventarizační zpráva
Vyjádření účetní jednotky:
Rada obce Slatinice v souladu s ustanovením §84 zákona o obcích č. 128/2000
Sb., a v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek schvaluje účetní
závěrku Základní školy a Mateřské školy Slatinice, příspěvkové organizace za
rok 2013, kladný hospodářský výsledek v částce 125.988,94 Kč a rozdělení
výsledku hospodaření do rezervního fondu ve výši 100.790,94 Kč a fondu odměn
ve výši 25.198,- Kč v poměru 80:20

360/59 Rada obce rozhoduje o předkládání plánů investici do infrastruktury, budov
a zařízení MŠ a ZŠ Slatinice p.o., tak aby každá plánovaná investice z příspěvku z
rozpočtu obce Slatinice nad 5000,- Kč, byla projednána s vedením obce Slatinice.
361/59 Rada obce projednala a následně pověřila vedení obce schválením návrhu
umístění informačních tabulí k recepci Balnea a Mánes.
Přijaté usnesení 357/59 až 361/59 schválili přítomní členové Rady obce Slatinice.
Zápis vypracoval: Ondřej Mikmek
starosta obce

místostarosta obce

Jiří Ambros ……………………………………

Bc. Ondřej Mikmek …………………………………

opis vypracoval: Ondřej Mikmek, v.r.

