
Obec Bačkov
Bačkov 38,582 91 Světlánad Sázavou

lčo: ooslglll

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov

Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Novotný Luboš,

korelová Alena

Omluven: Dobrý Aleš, Vlášek Jan,

Přítomní občané: dle prezenční listiny

Den konání: 6. 3. 2O2Ov zasedacímístnosti OÚ gačkov č.p. 38

ZaČátek jednánÍ: 20:00 hodin

Konec jednání: 22:Oa hodin

Program jednání :t, Zahájení

2. Schválení programu jednání zasedání.

3. Rozpočet2020

4. Závěrečný účet 2019

s. Účetní závěrka 20].9

6,Zpráva o výsledku hospodaření obce Bačkov za rok2OL9

7. Diskuze

8,Závér

t. Zahájení

Veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou panem Františkem Bártou.
Po přivítánívšech přítomných a seznámení s programem zasedání zastupitelstva starosta
konstatuje , že je přítomno 5 zastupitelů a proto je zastupitelstvo usnášení schopné.

Zapisovatelem zápisu ze zasedáníbyl navržen přítomný pan Josef Karel.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: paníAlena Korelová a paní Libuše Dočkalová.
Jmenovaní s navržením souhlasili.
1.1-. Program jednání

Starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednáníZO a dal o něm hlasovat.

Tel: +420 606 050 043
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 0
lJsnesení č.7/2020: ZO schválilo program jednání veřejného zasedání.

2. Rozpočet 2020

Předsedající seznámil členy zastupitelstva s návrhem rozpočtu Obce Bačkov na rok 2020.

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce i elektronické úřední desce Obce Bačkov od

7.2.2020. Návrh rozpočtu ještě navrhuje upravit následovně: příjmy 2.126.500,00 Kč,

výdaje Z.t24.058,00 Kč, financování -2.442,00 Kč. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo

hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné

stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: pro 5, proti0, zdržel se hlasování

IJsnesení č.8/2020: Zastupitelstvo obce Bačkov schvaluje rozpočet Obce Bačkov na rok

2020 takto: příjmy 2.126.500,00 Kč, výdaje 2.124.058,00 Kč, financování -Z.442,0O Kč.

Závazným ukazatelem je paragraf.

3. Závěrečný účet 2019

ZO byl předložen ke schválení návrh závěrečného účtu obce Bačkov za rok 2019,

vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce od 13. 2.2020 - 6. 3. 2020

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování

llsnesení č.9/202O: Zastupitelstvo Obce Bačkov schválilo závěrečný účet obce Bačkov za

rok 2019 - bez uýhrad.

a. Účetní závěrka 2019

ZO byla předložena ke schvá]ení účetní závěrka obce za rok 2019, vyvěšena na úřední

desce a elektronické úřední desce od ].3. 2.2O2O - 6. 3. 2020

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování

Usnesení č.70/2020: Zastupitelstvo Obce Bačkov schválilo účetní závěrku za rok 2019.

5. Zpráva o výsledku hospodařeníobce Bačkov za rok2O79

Přezkoumání hospodaření obce Bačkov proběhlo, nebyly zjištěny žádné nedostatky - bez

výhrad. ZO byl předložen ke schválení zápis z přezkoumání hospodaření obce Bačkov za

rok 2019.

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce od 13.2.2020 do

Hlasování: pro 5, proti0, zdrželse hlasování

IJsnesení č.11/2020: Zastupitelstvo Obce Bačkov schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání

hospodaření obce Bačkov za rok 2019 - bez výhrad.

Tol: +420 606 o50 043
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6. Diskuze

Do diskuze se nikdo nepřihlásil

l. Laver

Starosta ukončil zasedání, poděkoval všem přítomným a následující řádné zasedání ZO bylo
předběžně stanoveno na pátek 5,6.2a2o od 20:00 hod.

Zasedání ZO bylo ukončeno ve 22:00 hod

ověřovatelé:

1

Alena korelová

Zápis vyhotoven dne :12,3,2O2O

Libuše Dočkalová

Tel: +420 606 050 043

E-mail: ou.backov@tiscali.cz

Web : b4Blť]qw.b_q!!9!g

Vyvěšeno: 12.3.2020

Sejmuto:


