Zápis z jednání finančního výboru Obce Poličná
Datum a místo konání:
Přítomni:
Členové výboru:

17.04.2013 v 16.00 hodin, Obecní úřad Poličná

Omluveni:
Gestor:
Hosté:
Zapisovatel:

Vítězslav Strnadel
Pavel Kubín
Stanislav Lysák
Jan Hradil
Pavla Horáková
Stanislav Pernický
Vladimír Místecký
V.Strnadel

Jednání započato:

16:05 hod.

Průběh jednání:
úvod
p. Pernický
o předběžné informace o návrhu majetkového vyrovnání ze strany města
o návrhy na následné kroky po obdržení návrhu majetkového vyrovnání
o daň z nemovitostí (jednání s FÚ)
 velikostní koeficient
 vnitřní koeficient
 místní koeficient (vyhláška s platností 1.8.předchozího období)
p. Místecký
o
o
o
o

návrh na rozšíření kapacity školky
informace o probíhající výměně dopravního značení
nabídky dodavatelů opravy místní komunikace Revír - Úlehla
příprava stavebního obvodu

Návrhy členů na projednání příštího FV:
o p. Lysák:


určení limitu (v Kč) pro starostu obce k nakupování majetku, zadávání
objednávek a poskytování finančních darů. Vzhledem k tomu, že obec
nemá radu, která v určitých momentech rozhoduje, je nutné určit finanční
limit starostovi obce tj., že starosta obce do výše uvedeného limitu může
rozhodnout bez svolávání zastupitelstva. Okolní obce mají tento limit
stanoven na 20.000,-30.000,- Kč na jednu objednávku. Tento bod bývá
projednáván na prvním zastupitelstvu. U nás se tak nestalo, proto
bychom to měli napravit.

o p. Hradil:


Pokud jde o možné návrhy na příští zasedání FV, tak třeba se můžeme
domluvit na tom, že pokud by byl čas, tak bychom se mohli podívat, za
co se zatím vydaly peníze za 1Q13, to znamená, podívat se na přijaté
faktury, výdaje z pokladny, proběhnout výpisy z účtu. Abychom viděli
konkrétní čísla a alespoň zhruba mohli vidět provoz obce v už nějakých
reálných
číslech
Dále bych byl pak pro to, aby se příště probrala možnost zveřejňování
buď všech zamýšlených obecních zakázek nebo od určité hodnoty v
rubrice Veřejné zakázky.

o p. Strnadel


Nemáme v přehledné podobě zveřejněny zápisy z jednání zastupitelstev,
hlasování a usnesení. Viz. např. web Krhové.

Jednání bylo ukončeno v 17:05 hod.

