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Zpráva ze zasedání Finančního výboru zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice                   

                    

Finanční výbor byl usnesením zastupitelstva obce č. 20/2016 ze dne 1. 4. 2016 pověřen 

kontrolou hospodaření s majetkem a finančními prostředky za 1. čtvrtletí roku 2016 

 

 

Schválený program kontroly:   

1. Pokladna 

2. Bankovní účty a doklady 

3. Místní poplatky a majetkové záměry 

4. Inventura majetku a kontrola hospodaření za rok 2015 

5. Navýšení nákladů na akci Oprava a odbahnění rybníku ve Lhotě 

 

 
1. Byla provedena kontrola pokladních dokladů za měsíce leden až březen 2016 a jejich zápis 

v pokladní knize.  

V zápisech do pokladní knihy i v zaúčtování dokladů nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

 

2. Byla provedena kontrola účetních dokladů za 1. čtvrtletí 2016.  

Nebyly zjištěny žádné účetní nedostatky. 

Konečný zůstatek k 31. 3. 2016 na běžném účtu u KB činil 112.955,88 Kč a na účtu ČNB (dotace) 

287.221,67 Kč. 

 

3. Výběr poplatků za komunální odpad a psy probíhá plynule. 

        Majetkové záměry obce na pronájem a prodej pozemků jsou zveřejňovány podle 

ustanovení § 39 zákona o obcích na úřední desce. 

Žádné nedostatky nebyly zjištěny. 

 

4. Během měsíce ledna finanční výbor spolupracoval při inventurách za rok 2015.  

         Při kontrole hospodaření z Kraje Vysočina byly zjištěny nedostatky v odúčtování hodnoty 

prodaných pozemků z účtu 031. Odúčtování bylo provedeno v prodejní ceně nikoli v ceně 

evidenční a tím byl v rozvaze k 31. 12. 2015 vykázán nesprávný zůstatek. Zastupitelstvu 

obce již byla na schůzi dne 1. 4. předložena zpráva o provedení nápravy. 
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5. V měsíci únoru došla na obec faktura za zpracování dokumentace na obecní rybník ve 

Lhotě od firmy 3e Projektování ekologických staveb, čímž se celkové náklady na akci 

„Oprava a odbahnění obecního rybníku ve Lhotě“ uvedené ve zprávě FV za 4. čtvrtletí 2015 

navýšily o 79.981,- Kč. Konečná částka tedy činí 1.219.876,- Kč, přičemž dotace pokryla 70,9 

% nákladů. 

      

Ve Vlasenici dne 26. 4. 2016 
 
 
                      
předsedkyně finančního výboru Milena Kosová             …………………………………………………….. 
         
členka finančního výboru Jana Juračková                        ………………………………………………………. 
 
členka finančního výboru Anna Kosová                           ……………………………………………………….. 


