ZPRÁVA č. 9-1/2013
o činnosti finančního výboru obce Letonice za období od 1.1.2013 do 27.3.2013
Finanční výbor pracoval v tomto období ve složení
Bc.Pavel Novák, ing.Josef Marek, ing.Martin Šmedek, ing.Tomáš Jeřábek a ing.Jiří Pospíšil.
V uplynulém období se uskutečnila dvě jednání :
Třináctá schůze FV a letošní první, se konala dne 31.1.2013 za účasti 3 členů-ing.Novák ing.Jeřábek a
omluveni.
1. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z PŘEDCHOZÍCH ZÁPISŮ FV
2. PRŮBĚH A VÝSLEDEK INVENTARIZACE MAJETKU
3. HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ROKU 2012
4. HODNOCENÍ ČINNOSTI A VÝSLEDKŮ PRÁCE FV ZA ROK 2012
5. PLÁN PRÁCE NA ROK 2013
6. KONTROLNÍ ŘÁD A ROZVRH KONTROL PRO ROK 2013
ÚKOLY A TERMÍNY
- FV ukládá ing.Markovi zapracovat do přehledu změny v důsledku RO č.5, zpracovat komentář
k hodnocení hospodaření obce za rok 2012 a jako zpravodaj jej prezentovat na jednání ZO.
- FV pověřuje předsedu přednesením požadavku na rozšíření obsahu prováděného auditu ve stejném
rozsahu, jako provádí pracovníci JMK, případně požádat pracovníky JMK o metodickou pomoc, či
provedení kompletního auditu pro prokázání správnosti obcí prováděných postupů při hospodaření a
jeho kontrole.
Čtrnáctá schůze se konala těsně před pracovním zastupitelstvem dne 21.3.2013 za účasti 4 členůing.Jeřábek omluven
1. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z PŘEDCHOZÍCH ZÁPISŮ FV
2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1 A 2/2013
ÚKOLY A TERMÍNY
Výbor doporučuje zastupitelstvu přesně stanovit do zřizovací listiny p.o. termíny pro odevzdávání
výkazů hospodaření tak, aby se včas dostali k projednávání do FV před jednáním ZO, kde se bude
schvalovat hospodaření za předcházející rok.
FV oceňuje, že Rada se zabývala otázkou zpracování dotační smlouvy a současně upozorňuje, že je
třeba, např. s ohledem na potřebu předfinancování či kofinancování některých projektů, řešit i tuto
otázku. Tzn. zpracovat kompletní manuál a postupy pro řešení podpory, nejen smlouvy o poskytnutí
dotace Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu obce, aby pověřil radu obce předkládáním
dokumentace, týkající se daných dotačních titulů, Finančnímu výboru, aby mohly být předmětem jeho
jednání. Bez daných dokumentů není Finanční výbor schopen efektivně posoudit vhodnost investice.
(výpočet návratnosti,…) a poskytnout doporučení pro ZO.
ÚKOLY A TERMÍNY
Výbor schvaluje podporu aktuálních projektů viz.tabulka dle výše uvedeného zdůvodnění návrhu, které
budou zahrnuty v RO č.2. Předseda bude obhajovat návrh FV na jednání ZO jako zpravodaj k tomuto
bodu a současně navrhne výše uvedená doporučení ZO na nejbližším jednání.

Dne 27.3.2013

Vypracoval :

ing. Jiří Pospíšil – předseda FV

