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 Zpráva ze zasedání Finančního výboru zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice                   

                    

Finanční výbor byl usnesením zastupitelstva obce č. 36/2015 ze dne 18. 6. 2015 pověřen 

kontrolou hospodaření s majetkem a finančními prostředky za 2. čtvrtletí roku 2015 

 

 

Schválený program kontroly:   

1. Pokladna 

2. Bankovní účty a doklady 

3. Místní poplatky 

4. Akce obnovy obce – přijaté dotace 

 

 
1. Byla provedena kontrola pokladních dokladů za měsíce duben až červen 2015 a jejich 

zápis v pokladní knize.  
 

        Zjištěné nedostatky:  
Dne 29. 4. 2015 pan Sosna uhradil do pokladny 2.000,- Kč za palivové dřevo, ale chybí 
podklad k platbě – kolik prm, cena za prm. Stejný nedostatek byl zjištěn i v 1. čtvrtletí,  
ale v době kontroly za 2. čtvrtletí (tj. 17. 8. 2015) již podklady k platbám za dřevo jsou  
u pokladních dokladů přiloženy. 

 
2. Byla provedena kontrola účetních dokladů za 2. čtvrtletí 2015.  

Dne 15. května byla připsána na účet obce u ČNB neinvestiční dotace z MŽP ve výši 
641.172,- Kč a 18. května byla připsána neinvestiční dotace od SFŽP ve výši 37.716,- Kč. 
Celková obdržená dotace na zateplení kuželny činí 678.888,- Kč. 
Na základě toho byl dne 29. 5. uhrazen nedoplatek 155.000,- Kč FP 217/2014 od I. 
Kamenické stavební a obchodní firmy s.r.o. za práce na opravě kuželny v listopadu 2014 
a FP 216/2014  od I. Kamenické stavební a obchodní firmy s.r.o. za práce na výstavbě 
ZTV pro RD ve Vlasenici ve výši 393.504,- Kč. 
Konečný zůstatek k 30. 6. 2015 na běžném účtu u KB činil 142.574,60 Kč a na účtu ČNB 
(dotace) 159.054,28 Kč. 
 
Zjištěné nedostatky: 
V květnu byla FP 55/15 od firmy 3e-projektování ekologických staveb s.r.o. na částku 

99.500,- Kč bez DPH za zpracování projektové dokumentace na akci „Posílení vodovodu 

ve Vlasenici“ zaúčtována na nákladový účet 51803.  

Doporučení:  

Vyhláška č. 500/2002 Sb. od 1. 1. 2014 nově definuje technické zhodnocení 

dlouhodobého majetku. Tato definice se od formulace v zákoně o daních z příjmů 

neliší, rozdíl je jen v limitu, který určuje, kdy se jedná již o technické zhodnocení. 
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      Vzhledem k tomu, že obecní vodovod je v inventurách zařazen v majetku na účtu 

0210500, finanční výbor se domnívá, že se v tomto případě jedná o technické    

zhodnocení a částka měla být zaúčtována na účet 042. 

 
 

3. Finanční výbor si vyžádal od paní místostarostky Langové přehledy o platbách za 
komunální odpad, psy a vodné, z nichž je patrné, že výběr místních poplatků je téměř 
dokončen. 

    Zjištěné nedostatky:  
   Z přehledů je patrné, že pět majitelů rekreačních objektů poplatek za provoz systému 

sběru a třídění komunálních odpadů neplatí, ačkoliv dle čl. 2, odst. 1, písm. b) OZV 
2/2015 ze dne 10. 3. 2015 jsou definováni jako poplatníci a dle znění čl. 6 se žádná 
osvobození a úlevy těchto poplatníků netýkají. 

   Doporučení:  
   Kontaktovat majitele těchto rekreačních objektů a upozornit je na povinnost platit  
   za sběr komunálního odpadu. 
 
 

 
4. Dne 18. 4. 2015 na svém zasedání přijalo zastupitelstvo obce dotaci ve výši 105 tisíc Kč na 

akci „Oprava silnice na části parc. č. 459 v k. ú. Vlasenice a parc. č. 537 v k. ú. Lhota. 
      

 

Ve Vlasenici dne 17. 8. 2015 
 
 
 
                      
předsedkyně finančního výboru Milena Kosová             …………………………………………………….. 
 
         
členka finančního výboru Jana Juračková                        ………………………………………………………. 
 
 
členka finančního výboru Anna Kosová                           ……………………………………………………….. 


