ZPRÁVA
o činnosti finančního výboru za období od 17.3.2011 do 9.6.2011
Finanční výbor pracoval v tomto období ve složení
Bc.Pavel Novák, ing.Josef Marek, bc.Martin Šmedek, Jana Lefnerová a ing.Jiří Pospíšil.
Za uplynulé období se členové sešli na dvouh pracovních schůzkách, z nich byly pořízeny dva zápisy viz.příloha.
Dne 7.4.2011
17.00 – 18.40 hod., v zasedací místnosti OÚ, za účasti čtyř členů FV a dvou
hostů, kdy se řešila :
1. kontrola plnění a podpis zápisu FV č.2/2011
2. hodnocení čerpání rozpočtu za I.Q.2011
3. optimalizace daně z nemovitostí
4. vyhláška týkající se výběru poplatků z loterijních a výherních automatů
5. konečné znění rozpočtového opatření č.1/2011
6. rozklad rozpočtu obce na položky a návrhy způsobů jejich čerpání
7. pokračování v práci na návrhu systému finančních podpor pro NNO
8. Ostatní, diskuse
Další schůze se uskutečnila dne 31.5.2011 17.00 – 19.45 hod. v horní zasedací místnosti OÚ za
účasti čtyř členů.
1. kontrola plnění a podpis zápisu FV č.3/2011
2. hodnocení plnění rozpočtu za uplynulé období, návrh znění rozpočtového opatření č.2/2011
3. optimalizace daně z nemovitostí
4. vyhláška týkající se výběru poplatků z loterijních a výherních automatů
5. návrhy způsobů čerpání položek rozpočtu obce
6. informace o pokračování v práci na návrhu systému finančních podpor pro NNO
7. seznámení se zněním auditu hospodaření obce za rok 2010
8. ostatní, diskuse
Následují schůze se uskuteční během prázdnin a na programu jednání je, pokud nás ZO nepověří
jinými úkoly – sledování čerpání rozpočtu obce za I a II.Q, vyhodnocení projektu Realizace úspor
energie – MŠ, zavedení systému sledování čerpání rozpočtů p.o., dopracování pravidel poskytování
podpor NNO na rok 2012, optimalizace daně z nemovitostí., schůzka se členy stavební komise ohledně
plánu investic na 2.pololetí 2011 a rok 2012 v rámci přípravy rozpočtu na příští rok. Současně pak za
účelem přípravy evidence nemovitého majektu s ohledem na jejich odpis a vyčlenění prostředků na
jejich obnovu.
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, aby
Stav na účtě k datu 31.5.2011
Stav závazků a pohledávek ke dni 31.5.2011

Dne 9.6.2011

-

Vypracoval :

ing.Jiří Pospíšil – předseda FV

