
Spis. znak: ORG 1.2 
Skart. zn.: A/10 

 

1 
 

Zpráva ze zasedání Finančního výboru zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice                   

                    

Finanční výbor byl usnesením zastupitelstva obce č. 8/2017 ze dne 6. 4. 2017 pověřen 

kontrolou hospodaření s majetkem a finančními prostředky 

za 1. čtvrtletí roku 2017 

 

 

Schválený program kontroly:   

1. Pokladna 

2. Bankovní účty a doklady 

3. Inventura majetku za rok 2016  

4. Kontrola hospodaření obce za rok 2016 

 

 

1. Byla provedena kontrola pokladních dokladů za měsíce leden až březen 2017 a jejich zápis 

v pokladní knize.  

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

Zjištěné nedostatky:  

a) Finanční výbor zjistil, že pan Lang uhradil v 1. čtvrtletí již 5 splátek za pronájem 

nebytových prostor, proto byla na tuto skutečnost upozorněna paní účetní. 

b) Naopak finanční výbor nenašel žádný příjmový doklad za odběr elektrické energie 

z nabíječky elektromobilů, která je umístěna na kulturním domě, i když je všeobecně 

známo, že si zde pravidelně nabíjí svůj elektromobil pan Křižka, který je zdí na rekreační 

objekt č.p. 2. 

Doporučení: vystavit panu Křižkovi fakturu za odběr a zaslat mu ji doporučeně. 

 

2. Byla provedena kontrola účetních dokladů za 1. čtvrtletí 2017.  

Nebyly zjištěny žádné účetní nedostatky. 

Konečný zůstatek k 31. 3. 2016 na běžném účtu u KB činil 76.330,68 Kč a na účtu ČNB (dotace) 

178.005,04 Kč. 

 

3. Během měsíce ledna finanční výbor spolupracoval při inventurách za rok 2016.  

Zjištěné nedostatky: 

Podle paragrafu 38 odst. 2) zákona o obcích musí být majetek obce chráněn před 

zničením a poškozením a finanční výbor má povinnost dohlížet na správné nakládání 
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s majetkem obce, proto musí upozornit na umístění stolního fotbálku v prostorách atria v 

kulturním domě. Fotbálek je v evidenci drobného majetku za pořizovací cenu 24.400,- Kč. 

Doporučení: 

Umístit fotbálek do interiéru, nebo alespoň zakrýt folií. V případě, že již nebude využíván 

vydat záměr na jeho prodej. 

 

4.  V měsíci březnu se uskutečnila kontrola hospodaření obce za rok 2016. Při kontrole nebyly 

shledány žádné chyby a nedostatky.       

 
 
 
Ve Vlasenici dne 19. 4. 2017 
 
 
                      
předsedkyně finančního výboru Milena Kosová             …………………………………………………….. 
         
členka finančního výboru Jana Juračková                        ………………………………………………………. 
 
členka finančního výboru Ing. Anna Suchanová              ……………………………………………………….. 


