
' Pňiaté usnesení ě,.62lz5 l2015- Akce 'Na kole po mikroregionu" 6'6.2015 uskutečněna,
vyúětování dokladů na pohoštění provedeno.

J Návrh usnesení:
,.1

V Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starostky obce k plnění pfijatých usnesení obce z
Jr Veřejného zasedání 27.4.2015.

Výsledek hIasování: scHVÁLENo jednohlasně.

Přijaté usnesení ě. 65 lz5l2015:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starostky obce k plnění přijatých ugnesení
obce z veřejného zased áni 27 .4.2015.

6/ Starostka obce seznámila s účetnímiýkazy, rozvahou a přílohou obce Uhřice, lČo
0028757 sestavenými k 31 .12.2014. Proiednalo návrh Účetní závěrky zarok2014 a nezjistilo,
že by Účetní závěrka neposkýla v rozsahu předloŽených dokladů v souladu s $ 4 vyhlášky
č,.2012013 věrný a poďivý obraz předmětu Účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Po
projednání podala návrh hlasování:

Zastupitelstvo obce Uhňce schvaluje účetní závěrku obce Uhfice, lČo 00287857 za rok2o14.
Zároveň rozhodlo o převďení výsledku ve výši 620191,60 Kč v roce 2015 na účet 432 -
uýsledek hospodaření minulých Účetních let. o schválení účetní závěrky obce Uhňce zarok
2014 bude vypracován protokol, kteý bude v nejbližším moŽném termÍnu, nejpozději však do
30.6.2015 odeslán do centrálního systému účetních informacÍ státu podle technické vyhlášky o
účetních záznamech.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO jednohlasně.

Přijaté usnesení ě. 66 lz5l 2aíl5z
Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje úěetní závěrku obce Uhřice, tčo oozez857 za rok
2014.Zároveň rozhodlo o převedení výsledku hospodaření ve výši 620{9í,60 Kč v roce
2015 na účet 432 - výsledek hospodaření minulých účetních let. o schválení účetní
závěrky obce Uhřice za tok2014 bude vypracován protokol, který bude v nejbliŽším
možném termínu, nejpozději však do 30'6.20í5 odeslán do centrálního systému úěetních
informací státu podle technické vyhlášky o úěetních záznamech.

7/ Starostka obce seznámila se Zprávou č_93/2015/lAK o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Uhfice, lČo 00287857 za rok2o14, která byla zveřejněna na úřední desce od 18.5. 2015
do 21.6.2015' Audit byl proveden Krajským úřadem Zlín ve dnech 2.4.-7.4.2015 a podala návrh
hlasování:

Zastupitelsfuo obce Uhfice po projednání bere na vědomí obsah zprávy č. 93 l2015/ lAK o
v'ýsledku přezkoumání hospodaření obce Uhřice, lČo 0o2s7857 za rok 2014.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO jednohlasně.


