
Zápis č. 6 

ze zasedání Finančního výboru 

Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany 

ze dne 14. 6. 2016 

 

Přítomni: 

 

Mgr. Jana Mayrwögerová, předseda 

Omluveni: 

 

Eva Slepičková 

Ing. Věra Schnaubeltová 

Dagmar Čapková 

Eva Zatloukalová 

  

  

  

  

Hosté: 

 

Ing. Tomáš Němčic, starosta obce 

 

Ing. Josef Zoula, místostarosta obce  

  

  

 . 

  

  

  

  

  



Strana 2 (celkem 4) 

Program: 

1. Zahájení  

2. Závěrečný účet obce Bělkovice-Lašťany za rok 2015 

3. Čerpání rozpočtu obce Bělkovice –Lašťany k 31.5. 2016 

4. Návrh harmonogramu zpracování rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany na rok 2017 

5. Zpráva z kontroly pokladny 

6. Další záležitosti v kompetenci finančního výboru – Rozpočtové opatření 

7. Závěr 

Zápis a usnesení: 

1. Ad 1. Zahájení 

Zasedání zahájila a řídila paní Jana Mayrwögerová. Přivítala hosty Ing. Tomáše 
Němčice, starostu obce Bělkovice-Lašťany (dále jen: starosta), Ing. Josefa Zoulu, 
místostarostu obce Bělkovice-Lašťany (dále jen: místostarosta). Přítomní členové 
finančního výboru v počtu 3 členů souhlasili s programem. 

Místostarosta představil nové personální obsazení na úseku účetnicví.  

Ad 2. Závěrečný účet obce Bělkovice-Lašťany za rok 2015 

Přesedkyně finančního výboru komentovala obsah závěrečného účtu obce 
Bělkovice-Lašťany za rok 2015 (dále jen „ZÚ“). Po diskusi nad projednávaným 
závěrečným účtem byly přijaty závěry a požadavky: 

1. FV požaduje předložení zprávy k nápravě zjištěných skutečností, 
z „Přezkoumání hospodaření obce Bělkovice-Lašťany 2015“. K tomu starosta 
sdělil, že již přijal kroky k nápravě zjištěných skutečností. 

2. FV požaduje předložení přehledu pohledávek a přeplatků občanů obce 
Bělkovice-Lašťany za roky 2015, 2014, 2013 a starší. K tomu FV požaduje 
předkládání aktuálních dat na každé další jednání FV formou přehledné 
tabulky.  

3. Vzhledem k probíhající vnitřní kontrole účetnictví obce a její příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany požaduje FV předložení zprávy z této 
kontroly. 

Usnesení: 

UFV/6/1/2016 Závěrečný účet obce Bělkovice-Lašťany za rok 2015 

1. Bere na vědomí Závěrečný účet obce Bělkovice-Lašťany za rok 2015 

2. Požaduje předložení zprávy k nápravě zjištěných skutečností v „Přezkoumání 
hospodaření obce Bělkovice-Lašťany 2015“. 

T: jednání finančního výboru v září 2016 

3. Požaduje předložení přehledu pohledávek a přeplatků občanů obce Bělkovice-
Lašťany za roky 2015, 2014, 2013 a starší.  

T: každé další jednání finančního výboru  

4. Požaduje předložení zprávy z vnitřní kontroly účetnictví obce Bělkovice-Lašťany 
a její příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany. 

T: jednání finančního výboru v září 2016 
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Výsledek hlasování: Pro/3, Proti/0, Zdržel se/0 

2. Ad. 3 Čerpání rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany k 31. 5. 2016 

Finanční výbor projednal čerpání rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany k 31. 5. 2016. 

Po projednání a diskusi FV uvádí, že některé položky jsou již téměř vyčerpány, proto 
doporučujeme průběžně sledovat čerpání rozpočtu a předcházet tak riziku porušení 
rozpočtové kázně. 

Usnesení: 

UFV/6/2/2016 Čerpání rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany k 31. 5. 2016 

1. Bere na vědomí čerpání rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany k 31. 5. 2016 

Výsledek hlasování: Pro/3, Proti/0, Zdržel se/0 

3. Ad. 4 Návrh harmonogramu ke zpracování návrhu rozpočtu obce  
Bělkovice-Lašťany na rok 2017 

Finanční výbor diskutoval o optimálním postupu zpracování návrhu rozpočtu obce 
Bělkovice-Lašťany na rok 2017 a doporučuje následující postup: 

1. Zpracování návrhů na sestavení rozpočtu na rok 2017. Návrhy budou zpracovány 
v členění paragraf, položka s uvedením komentáře (důvod požadované čerpání), 
návrhy budou doručeny starostovi obce (doporučujeme zapojit mimo jiné 
zastupitele, komise a výbory, aby předložily své návrhy na sestavení rozpočtu 
obce na rok 2017). 

T: do 30. 9. 2016 

2. Zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 - prvotní návrh 

T: do 30. 10. 2016 

3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017 na rozšířené radě – první čtení 

T: do 2. 11. 2016 

4. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017 na rozšířené radě, kde budou přizvaní 
členové výborů nebo jen finančního výboru 

T: do 9:11. 2016 

5. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017 na radě obce a doporučení schválení 
zastupitelstvu 

T: do 16. 11. 2016 

6. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017 finančním výborem 

T: do 22. 11. 2016 

7. Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2017 zastupitelstvem 

T: zasedání zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany v prosinci 2016 
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Usnesení: 

UFV/6/4/2016 Návrh harmonogramu ke zpracování návrhu rozpočtu obce 
Bělkovice-Lašťany na rok 2017 

1. Doporučuje zpracování návrhu rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany na rok 2017 dle 
harmonogramu bodu 4 zápisu finančního výboru 

Výsledek hlasování: Pro/3, Proti/0, Zdržel se/0 

4. Ad. 5 Zpráva z kontroly pokladny obce Bělkovice-Lašťany 2016 

Paní Schnaubeltová sdělila, že byla provedena kontrola pokladny obce Bělkovice-
Lašťany 2016 v  termínu plánovaném finančním výborem a při kontrole nebyly 
zjištěny žádné nedostatky a rozdíly. Další kontrola bude provedena v II. pololetí roku 
2016. 

Usnesení: 

UFV/6/5/2016 Zpráva z kontroly pokladny obce Bělkovice-Lašťany 2016 

1. Bere na vědomí zprávu z kontroly pokladny obce Bělkovice-Lašťany 2016 

Výsledek hlasování: Pro/3, Proti/0, Zdržel se/0 

5. Ad. 6 Další záležitosti v kompetenci finančního výboru – Rozpočtové opatření 

Starosta předložil finančnímu výboru výpis k plánovanému rozpočtovému opatření. 
Vzhledem k tomu, že obsahem plánovaného rozpočtového opatření jsou příjmy  
a výdaje dotací, které očekává obec přijmout, ale ještě nebylo doručeno rozhodnutí 
od poskytovatele dotace, nemohl se finanční výbor k předloženému materiálu 
vyjádřit. Finanční výbor se seznámil s výpisem plánovaného rozpočtového opatření, 
ale nepřijal k němu žádné usnesení. 

6. Ad. 7 Závěr 

Mgr. Jana Mayrwögerová poděkovala všem přítomným za účast a pozvala je na další 
jednání dne 6. 9. 2016 v 16:00 hodin. 

 

 

 

V Bělkovicích-Lašťanech dne 14. června 2016 

  
 
 ………………………………. 

Mgr. Jana Mayrwögerová 
předsedkyně výboru 

Přílohy:  
1. Prezenční listina 
2. Vybrané části Závěrečného účtu  
3. Čerpání rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany k 31. 5. 2016 
4. Výpis plánovaného rozpočtového opatření 

 


