ZPRÁVA
o činnosti finančního výboru od jeho ustanovení do 17.3.2011
Finanční výbor pracoval v tomto období ve složení
Bc.Pavel Novák, ing.Josef Marek, bc.Martin Šmedek a ing.Jiří Pospíšil. Ing.Skovajsová se vzdala
funkce z rodinných důvodů.
Za uplynulé období se členové sešli na čtyřech pracovních schůzkách, z nich byly pořízeny dva zápisy viz.příloha.
Dne 5.1.2011
18.00 – 20.00 hod.,
12.1.2011
17.00 – 19.00 hod.,
18.1.2011
18.00 – 20.00 hod. v zasedací místnost OÚ, za účasti čtyř členů FV, kdy se řešila :
1. inventarizace majetku obce
2. financování p.o.
3. podpora NNO z rozpočtu obce
4. jednací řád FV
Další schůze se uskutečnila dne 28.2.2011 19.00 – 21.45 hod. v horní zasedací místnosti OÚ za
účasti čtyř členů.
Na programu schůze bylo :
1. kontrola plnění a podpis zápisu FV č.1/2011
2. hodnocení čerpání rozpočtu za leden 2011
3. seznámení s výsledky kontrol na ZŠ a MŠ a návrhy změn v evidenci a výkazech čerpání PO
4. závěry z inventarizace majetku
5. projednání konečného znění jednacího řádu FV, který bude předložen ke schválení do ZO
6. vyhodnocení dotazníků a pokročení v práci na návrhu systému finančních podpor pro NNO
7. projednání rozpočtového opatření č.1/2011
Následují schůze se uskuteční do konce března a na programu jednání je, pokud nás ZO nepověří
jinými úkoly – sledování čerpání rozpočtu obce za I.Q, postup v zavádění systému sledování čerpání
rozpočtů p.o., systém hodnocení s vazbou na podporu aktivním NNO, optimalizace daně z nemovitostí,
vyhláška týkající se výběru poplatků z loterijních a výherních automatů.
Zápisy z jednání FV jste obdrželi v příloze pozvánky a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Stručný
obsah jednání FV bude zveřejněn na www.stránkách obce.
Na závěr chci požádat ZO v souladu s Jednacím řádem FV o vzetí na vědomí odstoupení členky FV
ing.Skovajsové a doplnění pátým členem FV - paní Janu Lefnerovou, která s kandidaturou a se svým
zařazením do FV souhlasí.
Stav na účtě k datu 28.2.2011
Stav závazků a pohledávek ke dni 28.2.2011

Dne 17.3.2011

-

Vypracoval :

ing.Jiří Pospíšil – předseda FV

