HNANč Ní výeon zAsTuptTE§TvA oecr gí LA LHoTA
Zápisziednání finanč ni výbořu č . 5 ze dne 28. Února 2020
Pří tomni:

-

- předseda výboru
Mgr.Jitka Dvořáková - č len výboru
Mgr. Petr Č lupný - č len rnýboru
Jan Balcárek - starosta obce
lng, Gabriela Solovská

Program jednání : Rozpoč et a plán obce, MŠ ,ZŠ na rok 2020

1)

Předlož ení návrhu rozpoč tu tvtŠ a Š t
Byl předlož en a konzultován návrh rozpoč tu pro mateřskou š kolu na rok 2020. Větš í návrh na finanč ní
prostředky oproti předchozí m roků m od obce vypl,ývá z navýš ení kapacity ž áků a nové pří stavby. Dále
je nutné pokďt záporný hospodářský uýsledek z roku 2019 v hodnotě 113 615 Kč ,

2|

Předlož ení návrhu rozpoč tu ZŠ
Výbor předlož il starostovi návrh rozpoč tu základní š koly na rok 2020, Jsou plánovány větš í náklady na
lT - 100 tis. Kč a na vybavení a nábytek (tabule, lavice a ž idle) 300 tis. Kč .

3) Předlož ení návrhu rozpoč tu obce a střednědobý rrýhled
Výboru byl předlož en návrh rozpoč tu obce na rok 2020. Dále byl předlož en střednědobý výhled
rozpoč tu obce Bí lá Lhota.
4)

Plánované investice a opraw v roce 2O2O až 2O23
Starostou byly představeny navrhované investice pro následují cí roku. Pro rok 2020 se uvaž uje od
odkupu spodní ho dvora od Zemědělské druž stva Haňovice, oprava Floriánka v Hradeč né , dveře na
kap| ič ce v Řimicí ch a opravy na kulturní m době.

V následují cí ch letech je plánováno např, chodní k do Č ervené Lhoty, hřiš tě v obci Pateří n nebo
Hradeč ná, rekonstrukce obecní ho ú řadu a dalš í .

5)

Dalš í

Dále se výbor se starostou domluvil na kontrole č tvrtletní ho hospodaření ZŠ a MŠ ,
Dále znovu byl řeš en zpomalovací práh nebo měřič e rychlosti v obcí ch.
Na závěr se řeš ila mož nost pokrač ování v rekonstrukcí ch stávají cí ch autobusových zastávek.

Zapsala: G. Solovská
Podpisy;

Gabriela solovská
Mgr. Jitka Dvořáková

Mgr. Petr Č lupný

