
1. Program: schválení závěrečného účtu za rok 2014 

                     projednání a schválení zprávy o výsledku auditu   

                     schválení účetní uzávěrky za rok 2014 

                     schválení žádosti p. Kubeše 

                     projednání žádosti SRPŠ ZŠ Křižanov 

                     schválení pořízení pasportu na místní komunikace 

                     schválení rozpočtového opatření 2/2015  

2. Zahájení: schůzi zahájil starosta, který přítomné seznámil 

s programem. 

3. Zastupitelstvo navržený program schválilo. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, 

zdržel se 0. 

4. Volba ověřovatelů zápisu – zvoleni byli Ambrožová Erika a Čech 

Dušan. 

5. Projednání usnesení z 4/2015. 

6. Zastupitelstvo pojednalo a schválilo závěrečný účet za rok 2014 

s výrokem bez výhrad. Závěrečný účet byl v zákonném termínu 

vyvěšen da úřední desce OÚ a též i  na elektronické desce. Hlasovalo 

7, pro 7, proti 0, zdržel se 0.   

7. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Jívoví za rok 2014, která proběhla 12. května 2015. 

Při kontrole nebyly zjištěny závady a nedostatky. Zastupitelstvo  obce 

výsledek kontroly vzalo na vědomí. 

8. Zastupitelstvo schválilo účetní uzávěrku za rok 2014, kterou 

předložila účetní obce. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

9. Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost pana Zdeňka Kubeše o 

zřízení příjezdové cesty ke garáži rodinného domu č. 66. Hlasovalo 7, 

pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

10. Zastupitelstvo projednalo žádost SRPŠ ZŚ Křižanov o finanční 

příspěvek na odměny žáků v soutěžích, olympiádách a na kulturní a 

sportovní akce konané  v ZŠ. Vzhledem k tomu že školu navštěvují i 

děti naší obce, bude výše příspěvku konzultována s okolními obcemi. 

Uloženo bylo starostovi obce. 

11. Zastupitelstvo schválilo pořízení pasportu na místní 

komunikace. Pořízením pasportu bude pověřena firma ZNAKOM 

s.r.o., Rybníček 332/12, 616 00 Brno. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0,  

zdržel se 0. 



12. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2/2015, které 

předložila účetní obecního úřadu. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0,        

zdržel se 0. 

13. Diskuze: během schůze 

14. Závěr: schůzi ukončil starosta, který přítomným poděkoval za 

účast. 

 

              


