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Zápis
z jednání Finančního výboru ZO Poličná
Číslo zasedání:
Termín zasedání:
Místo:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Zapsal:

8
3. srpna 2020 – 16.00 hod.
Obecní úřad Poličná
Ing. Černoch, Ing. Pernický, Ing.Vachovcová
Mgr. Hrubcová, Ing. Šebánek – oba dovolená
Jana Paličková, Vladimír Místecký, Vojtěch Bača
Ing. Pernický

V pondělí 3. srpna 2020 se na svém druhém prezenčním zasedání v roce 2020 sešel finanční výbor ZO
Poličná. Materiály k projednání byly zaslány členům předem. Jednání se uskutečnilo na Obecním úřadě
v kanceláři starosty obce s následujícím programem:

1. Finanční situace obce a výhled do konce roku 2020.
Jak již bylo předsedou FV konstatováno v březnu t. r. je zcela jisté, že dopad opatření v souvislosti
s Covidem 19 se do rozpočtu obce promítne propadem příjmů v objemu cca 4,5 mil. Kč. Na druhé straně
lze očekávat kladný dopad kompenzačního vládního opatření do rozpočtu na straně příjmů ve výši cca 2,1
mil. Kč. Vedení obce si uvědomuje závažnost situace a činí všechna opatření k tomu, aby minimalizovalo
výdaje obce a zabezpečilo reálné fungování obce v rámci takto kráceného rozpočtu

2.

Rozpočtové opatření č. 5, 6

Finanční výbor procházel Rozpočtová opatření č. 5 a č. 6. Bližší informace k rozpočtovým opatřením
poskytla Jana Paličková. K materiálům neměl nikdo z členů žádné připomínky.

3. Projednání financování akcí s dotací - kontokorentní úvěr.
Starosta obce informoval o výhledu rozpočtu do konce roku 2020 a plán aktivit v případě přidělení dotací
např. přes Ministerstvo financí (zateplení bytového domu č. 157, zateplení ZŠ, rekonstrukce
elektroinstalace v ZŠ, kanalizace a další. Za tímto účelem je nezbytné, aby měla obec dostupné finanční
prostředky k tomu, aby mohla překlenout dobu do okamžiku získání dotací na svůj účet. Členové FV
vyjádřili jednoznačný souhlas s nabídkou kontokorentního úvěru od ČS.

4. Různé
Členové finančního výboru byli informováni o navádění chybějící účetní data zpět do účetního programu,
přičemž konstatují, že obec má veškeré účetní doklady, závěrky, sestavy a další účetní záležitosti
v papírové podobě a tudíž nehrozí, že by mělo být účetnictví neúplné či jinak ohrožené.

5. Závěr
Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu obce schválit uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru.

Ing. Stanislav Pernický
předseda FV

