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 Zpráva ze zasedání Finančního výboru zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice                        

Finanční výbor byl usnesením zastupitelstva obce č. 36/2016 ze dne 15. 6. 2016 pověřen 

kontrolou hospodaření s majetkem a finančními prostředky za 2. čtvrtletí roku 2016 

 

Schválený program kontroly:   

1. Pokladna 

2. Bankovní účty a doklady, rozpočtová opatření 

3. Akce obnovy obce – přijaté dotace a výběrové řízení 

 

1. Byla provedena kontrola pokladních dokladů za měsíce duben až červen 2016 a jejich 
zápis v pokladní knize.  
Chybně zaúčtované doklady č. 99 a 149 z dubna a května za nákup benzínu do travních 
sekaček byly opraveny interním dokladem v červnu.  
Nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

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

Na základě usnesení ZO č. 21/2016 byla provedena výměna vodoměrů za 73.207,- Kč. 
Na základě usnesení č. 42/2016 byl zakoupen odkorňovací stroj za 174.000,- Kč bez DPH. 
Na zakoupení sazenic na obnovu lesa bylo celkově vynaloženo 27.052,- Kč. 
Oprava trezoru na obecním úřadě stála 11.074,- Kč. 
Konečný zůstatek k 30. 6. 2016 na běžném účtu u KB činil 165.243,59 Kč a na účtu ČNB 
(dotace) 112.925,88 Kč. 
Ve druhém čtvrtletí byla provedena dvě rozpočtová opatření ve výši 236.608,70Kč na 
straně příjmů a výdajů. 
Při kontrole nebyly v účtování dokladů zjištěny žádné nedostatky.  

 
3. Dne 15. 6. 2016 na svém zasedání zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice přijalo od 

Ministerstva zemědělství dotaci na akci ,,Posílení vodovodu Lhota-Vlasenice"' ve výši 
1.686.000,- Kč (vlastní zdroje 722.000,- Kč). Termín realizace akce stanovený 
poskytovatelem je 31. říjen 2016 a předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení 
akce musí být provedeno do 30. dubna 2017.  

        Dne 20. 6. 2016 proběhlo zasedání hodnotící komise pro výběrové řízení k veřejné 

zakázce malého rozsahu na akci ,,Obnova alejí v katastru obce Vlasenice." Výběr proběhl 

ze tří hodnocených nabídek a zvítězila firma Zahradnictví o zahradnické služby - Richard 

Salajka s nejnižší nabídkovou cenou 676.516,- Kč bez DPH. Projekt bude financovaný z 

dotace OPŽP.  

Ve Vlasenici dne 9. 8. 2016 
                    
předsedkyně finančního výboru Milena Kosová             …………………………………………………….. 
         
členka finančního výboru Jana Juračková                        ………………………………………………………. 
 
členka finančního výboru Anna Suchanová                     ……………………………………………………….. 


