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

7
22.června 2020 – 16.00 hod.
Obecní úřad Poličná
Mgr. Hrubcová, Ing. Černoch, Ing. Pernický, Ing.Vachovcová
Ing. Šebánek - nemoc
Jana Paličková, Vladimír Místecký, Vojtěch Bača
Mgr. Hrubcová

První jednání finančního výboru v roce 2020 bylo naplánováno na 16.3.2020 od 16:00 hodin.
S ohledem na rozhodnutí Vlády ČR v souvislosti s pandemií COVID-19 bylo zasedání s osobní přítomností
členů v tomto termínu zrušeno, komunikace mezi jednotlivými členy finančního výboru probíhala dále
emailem.
V pondělí 22. června 2020 se na svém prvním 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. Návrh závěrečného účtu obce Poličná za rok 2019
Členové finančního výboru obdrželi předem podklady k prostudování:
- Návrh závěrečného účtu za rok 2019 sestavený k 31.12.2019 obec Poličná
- Fin-2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazů
obcí a regionálních rad se sestavený k 12/2019
- Příloha Územní samosprávné celky sestavená k 31.12.2019 název obce: Poličná
- Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2019 název obce: Poličná
- Závěrečná inventarizační zpráva k 31.12.2019 název obce: Poličná
- Zpráva č.168/2019/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poličná
- Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace zřizované obcí Poličná za rok 2019
- Zpráva KUZL 17322/2019 ze dne 18.2.2020 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poličná IČ:
01265741 za rok 2019.
Ze zprávy vyplývá , že při přezkoumání za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně
tyto chyby a nedostatky byly napraveny.
K diskutovaným materiálům neměl nikdo z členů finančního výboru žádné připomínky.

2. Rozpočtové opatření č. 2,3, 4
Finanční výbor procházel Rozpočtová opatření č.2, č.3, č.4. Bližší informace k rozpočtovým opatřením
poskytla Jana Paličková. K materiálům neměl nikdo z členů žádné připomínky.

3. Výhled rozpočtu obce do konce roku 2020
Starosta obce informoval o výhledu rozpočtu do konce roku 2020 a plán aktivit v případě přidělení dotací
např. přes Ministerstvo financí.

I na již realizované akce je možno získat dotace: např. oprava elektrického vedení v Základní škole
Poličná, oprava střechy na Základní škole Poličná.
Je možné obnovit dotace na Dětské hřiště.
4. Různé
Členové finančního výboru byli informováni o napadení obecního serveru a o ztrátě dat včetně účetních.
Bylo řešeno s Policií i dalšími institucemi zabývajícími se počítačovým pirátstvím. Jana Paličková navádí
chybějící účetní data zpět do účetního programu.

5. Závěr
Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu obce schválit Závěrečný účet obce Poličná za rok 2019.
Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu obce schválit účetní uzávěrku obce Poličná za rok 2019.
Finanční výbor bere na vědomí rozpočtová opatření č.2, č.3 a č.4 bez připomínek.
Finanční výbor děkuje účetní paní Janě Paličkové za připravené podklady, vedení účetnictví a za vstřícnost
a ochotu při navádění ztracených dat zpět do účetnictví.

Ing. Stanislav Pernický
předseda FV

