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 Zpráva ze zasedání Finančního výboru zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice                        

Finanční výbor byl usnesením zastupitelstva obce ze dne 17. 7. 2018 pověřen 

kontrolou hospodaření s majetkem a finančními prostředky za 2. čtvrtletí roku 2018 

 

Schválený program kontroly:   

1. Pokladna 

2. Bankovní účty a doklady, rozpočtová opatření 

3. Dotace  

 
1. Byla provedena kontrola pokladních dokladů za měsíce duben až červen 2018 a jejich 

zápis v pokladní knize. Dále byla zkontrolována hotovost v příruční pokladně. 
Nebyly zjištěny žádné nedostatky, hotovost souhlasila se zůstatkem v pokladní knize.  

 
2. Byla provedena kontrola účetních dokladů za 2. čtvrtletí 2018.  

Konečný zůstatek k 30. 6. 2018 na běžném účtu u KB činil 921.176,39 Kč a na účtu ČNB 
(dotace) 294.828,44 Kč. 
Ve druhém čtvrtletí byla provedena dvě rozpočtová opatření ve výši 993.544,- Kč na 
straně příjmů a výdajů. 
V červnu byly uhrazeny dvě faktury na stavební a elektromontážní práce na kolně na 
dřevo v celkové výši 214.086 Kč – zaúčtováno na účet 042 pořízení majetku. 
Při kontrole nebyly v účtování dokladů zjištěny žádné nedostatky.  

 
3. Dne 4. 1. 2018 byla na účet obce připsána dotace 150 tis. Kč z grantového programu 

„Rozvoj vesnice 2016“ na II. etapu opravy silnice ve Lhotě. 
Dne 9. 1. 2018 přišla dotace 20 tis. Kč na volbu prezidenta republiky a po vyúčtování bylo 

v březnu do státního rozpočtu vráceno 9.168,67 Kč. 

V únoru a následně v červnu jsme obdrželi od Kraje Vysočina celkem 40.600,- Kč na 

činnost místní správy. 

Dne 26. 2. 2018 byla na účet připsána dotace od SZIF ve výši 752.620,- Kč na „Zvýšení 

hodnoty rekreační funkce lesa“. 

Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.  
 

Dále zastupitelstvo obce odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na úpravnu vody ve 

Vlasenici ve výši 250 tis. Kč a podání žádosti o dotaci na odbahnění obecního rybníka u 

Vaňáskova mlýna ve výši cca 2.500 tis. Kč – spoluúčast je 20%. 

      

Ve Vlasenici dne 21. 7. 2018 
                    
předsedkyně finančního výboru Milena Kosová             …………………………………………………….. 
         
členka finančního výboru Jana Juračková                        ………………………………………………………. 
 
členka finančního výboru Anna Suchanová                     ……………………………………………………….. 


