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

3
1. dubna 2019 – 16.00 hod.
Obecní úřad Poličná
Mgr. Hrubcová, Ing. Šebánek, Ing. Černoch, Ing. Pernický
Ing. Vachovcová
Jana Paličková, Vladimír Místecký, Vojtěch Bača
Mgr. Hrubcová

V pondělí 1. dubna se na svém třetím zasedání sešel Finanční výbor ZO Poličná.
Jednání se uskutečnilo na Obecním úřadě v kanceláři starosty obce s následujícím
programem:

1. Seznámení s výsledky inventarizace 2018.
2. Hospodaření obce za rok 2018 a první 2 měsíce roku 2019.
3. Rozpočtová opatření č. 2, č. 3, č. 4.
4. Zpráva o přezkumu hospodaření obce.
5. Různé.
Ad 1) Seznámení s výsledky inventarizace 2018
Paní Jana Paličková přednesla výsledky inventarizace za rok 2018. Inventury proběhly řádně,
vyřazení majetku se uskutečnilo v souladu s usnesením Rady obce. Byly předloženy
inventarizační zápisy.
K materiálům neměl nikdo z členů výboru žádné připomínky.
Ad 2) Hospodaření obce za rok 2018 a první 2 měsíce roku 2019
Finančnímu výboru byly předloženy tyto materiály:
Výkaz Fin 2-12 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,
dobrovolných svazů obcí a regionálních rad sestavený k 12/2018
Fin-2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,
dobrovolných svazů obcí a regionálních rad sestavený k 2/2019
K materiálům neměl nikdo z členů výboru žádné připomínky.

Ad 3) Rozpočtová opatření č. 2, č. 3, č. 4
Finanční výbor vzal na vědomí Rozpočtová opatření č. 2, č. 3, č. 4, která byla schválena
Radou obce. Bližší informace k rozpočtovým opatřením poskytla Jana Paličková.
K materiálům neměl nikdo z členů výboru žádné připomínky.

Podle Rozpočtových pravidel není možné, aby do kompetence Rady obce bylo přeneseno
provádět a schvalovat rozpočtová opatření bez stanovení omezení.
Proto vedení obce připravilo návrh usnesení, které stanoví kompetence Rady obce
k provádění a schvalování rozpočtových opatření doplněné o limitní ustanovení, při kterém
nedojde k navýšení rozpočtu v příjmové či výdajové části o více než 30 %.
Tento návrh usnesení byl předložen finančnímu výboru. Finanční výbor návrh projednal a
usnesením FV/3/2019 doporučil ZO jeho schválení.
Ad 4) Zpráva o přezkumu hospodaření obce
Finančnímu výboru byla předložena zpráva KUZL 22804/2018 ze dne 4. 3. 2019 o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Poličná za rok 2018.
Ze zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny
chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny a rovněž v roce 2018
nebyly zjištěny žádné nedostatky či pochybení.
K materiálu neměl nikdo z členů žádné připomínky.

Ad 5) Různé
Na závěr jednání finančního výboru byl otevřen hlasovací box a sečteny hlasy v záležitosti
ankety Komunitního domu pro seniory v obci Poličná. Výsledky byly zaznamenány
v samostatném protokolu a budou prezentovány starostou obce na ZO dne 8. 4. 2019.

Usnesení FV:
FV/3/2019/1
Finanční výbor jednomyslně doporučuje ZO schválit nové znění usnesení k provádění
rozpočtových opatření Radou obce.

Ing. Stanislav Pernický
předseda FV

