
 

Zápis č. 5 

ze zasedání Finančního výboru 

Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany 

ze dne 26. 4. 2016 

 

Přítomni: 

 

Mgr. Jana Mayrwögerová, předseda 

 

Eva Slepičková  

Eva Zatloukalová  

Ing. Věra Schnaubeltová 

Dagmar Čapková 

 

  

  

Hosté: 

 

Ing. Tomáš Němčic, starosta obce 

 

Ing. Josef Zoula, místostarosta obce  

  

  

 . 
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Program: 

1. Zahájení  

2. Závěry z inventarizace obce Bělkovice-Lašťany za rok 2015 

3. Individuální žádosti o dotace z rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany za rok 2016 

4. Čerpání rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany k 31. 3. 2016 

5. Rozpočtové opatření 

6. Plán činnosti finančního výboru na rok 2016 

7. Závěr 

Zápis: 

1. Ad 1. Zahájení 

Zasedání zahájila a řídila paní Jana Mayrwögerová. Přivítala hosta Ing. Tomáše 
Němčice, starostu obce Bělkovice-Lašťany (dále jen starosta), Ing. Josefa Zoulu 
místostarostu obce Bělkovice-Lašťany (dále jen místostarosta), novou členku 
finančního výboru paní Dagmar Čapkovou a stručně shrnula důvody změny 
personálního složení finančního výboru. Přítomní členové finančního výboru v počtu 
5 členů souhlasili s programem. 

2. Ad 2. Závěry z inventarizace obce Bělkovice-Lašťany za rok 2015 

Přesedkyně finančního výboru přečetla Inventarizační zprávu - souhrnnou zprávu  
o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2015 obce  
Bělkovice-Lašťany (dále jen inventarizace). 

Inventarizací byly zjištěny skutečnosti, které hlavní inventarizační komise požaduje 
narovnat v termínu do 30. 6. 2016. Finanční výbor požádal starostu obce  
o předložení informace o provedené nápravě k zjištěným skutečnostem  
z inventarizace za rok 2015. Starosta s tímto souhlasil a požadovanou informaci 
předloží finančnímu výboru na jednání v září 2016. 

Finanční výbor se zajímal o přezkum hospodaření obce Bělkovice-Lašťany  
za rok 2015. 

Starosta sdělil, že přezkum hospodaření obce za rok 2015, byl proveden ve dnech 
19. a 20. dubna 2016, ale zpráva o výsledku ještě není zhotovitelem zpracována. 
Finanční výbor se uvedenou zprávou bude zabývat na dalším jednání. 

Usnesení: 

UFV/5/1/2016 Závěry z inventarizace obce Bělkovice – Lašťany za rok 2015 

Bere na vědomí inventarizační zprávu - souhrnnou zprávu o průběhu a výsledku 
inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2015 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0 

3. Ad. 3 Individuální žádosti o dotace z rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany za rok 
2016 

Finanční výbor projednal jednotlivě všechny podané individuální žádosti o dotace 
z rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany za rok 2016. Starosta komentoval jednotlivé 
individuální žádosti s návrhy na schválení finančních dotací jednotlivým žadatelům, 
které budou předloženy zastupitelstvu obce. 
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Finanční výbor doporučuje pro rok 2017 změnit způsob rozdělování dotací 
jednotlivým žadatelům.  Případně je rozdělit na zájmovou činnost, sportovní činnost  
a kulturní činnost, jak dle připomínky pana místostarosty navrhovali auditoři. 

Usnesení: 

UFV/5/2/2016 Individuální žádosti o dotace z rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany 
za rok 2016 

Bere na vědomí individuální žádosti o dotace z rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany za 
rok 2016 

Doporučuje pro rok 2017 změnit způsob rozdělování dotací jednotlivým žadatelům 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0 

4. Ad. 4 Čerpání rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany k 31. 3. 2016 

Finanční výbor projednal čerpání rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany k 31. 3. 2016, 
které odpovídá časovému období 1/4 roku 2016.  

Usnesení: 

UFV/5/3/2016 Čerpání rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany k 31. 3. 2016 

Bere na vědomí čerpání rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany k 31. 3. 2016 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0 

5. Ad. 5 Rozpočtové opatření 

Finančním výbor projednal rozpočtové opatření č. 1/2016, které bylo předloženo 
zastupitelstvu obce na jeho prvním jednání a rozpočtové opatření č. 2/2016, které 
bude předloženo zastupitelstvu obce na jeho druhém jednání. 

Usnesení: 

UFV/5/4/2016 Rozpočtové opatření 

Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2016 a č. 2/2016 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0 

6. Ad. 6 Plán činnosti finančního výboru na rok 2016 

Finanční výbor provede během května 2016 kontrolu poklady obce  
Bělkovice-Lašťany.  

Plánované jednání finančního výboru v roce 2016: 14. 6. 2016, 6. 9. 2016  
a 22. 11. 2016. 

Finanční výbor si vyhrazuje právo plánované termíny měnit. 

Usnesení: 

UFV/5/5/2016 Plán činnosti finančního výboru na rok 2016 

Schvaluje Plán činnosti finančního výboru na rok 2016 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0 
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7. Ad. 7 Závěr 

Mgr. Jana Mayrwögerová poděkovala všem přítomným za účast a pozvala je na další 
jednání dne 14. 6. 2016 v 16:00 hodin. 

 

 

 

V Bělkovicích-Lašťanech dne 27. dubna 2016 

 ………………………………. 

Mgr. Jana Mayrwögerová 
předsedkyně výboru 

Přílohy:  
1. Prezenční listina 
2. Inventarizační zpráva za rok 2015 
3. Čerpání rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany k 31. 3. 2016 
4. Rozpočtové opatření č. 1/2016 
5. Rozpočtové opatření č. 2/2016 

 


