
USNESENÍ č. 3/2018 

Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného  

23. května 2018 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin 

Přítomni:    dle prezenční listiny 

 
Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 
 

ZM/53/2018 

ZM schvaluje účetní závěrku města Proseč za rok 2017 včetně výsledku hospodaření města 

Proseč za rok 2017 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s vyhláškou č. 

220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek ve znění pozdějších změn a doplňků. (účetní závěrka města Proseč za rok 2017 je 

uložena v kanceláři účtárny MěÚ) 

  

ZM/54/2018 

ZM schvaluje závěrečný účet města Proseč za rok 2017 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření města za rok 2017, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 

a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 

pozdějších změn a doplňků a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2017 

a to bez výhrad. (závěrečný účet města Proseč za rok 2017 je uložen v kanceláři účtárny 

MěÚ) 

 

ZM/55/2018 

ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města Proseč ke dni 30. 4. 2018 v příjmech 

15 189 854,74 Kč (37,4%) a výdajích 12 539 974,71 Kč (29,9%). (plnění rozpočtu je přílohou 

zápisu) 

 

ZM/56/2018 

ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1/RM/2018 schválená radou města a v její 

kompetenci. (rozpočtová opatření jsou přílohou zápisu) 

 

ZM/57/2018 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/ZM/2018. (rozpočtová opatření jsou přílohou zápisu) 



ZM/58/2018 

ZM bere na vědomí zápis o výsledku kontroly města Proseč nahrazující interní audit 

v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 416/2004 Sb., 

v platném znění, dále ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád a dalšími právními 

normami za účasti vedoucího kontroly, starosty města Proseč, Bc. Jana Macháčka, která byla 

provedena dne 23. 4. 2018. (zápis o výsledku kontroly je přílohou zápisu) 

 

ZM/59/2018 

ZM schvaluje Směrnici č. 1/2018 Pro nakládání s osobními údaji (GDPR). (směrnice je 

přílohou zápisu) 

 

 

  

 

   V Proseči 23. 5. 2018 

      

    

    starosta města            ……..…………………………………….. 

 

 

  člen rady         …………………………………………… 
  


