
FINANČNÍVÝBOR ZASTUPITELSTVA OBCE BÍLÁ LHOTA
Zápis z jednání finanční výboru č. 6 ze dne 9. prosince 2020

Přítomni:

- Ing. Gabriela Kargerová - předseda výboru
- Mgr. jitka Dvořáková - člen výboru
- Mgr. Petr Člupný - člen výboru
- Jan Balcárek - starosta obce

rProgram jednání: Kontrola plnění rozpočtu, přijatých faktur a pokladní knihy

l) Kontrola knihy přijatých faktur k 30.9.2020
Došlo ke kontrole přijatých faktur. Došlo k vysvětleni přijatých faktur.

Refundace mzdy - pomoc SDH Řimice v Šumvaldě

- Č. faktury 219 - HELLA Autotechnik s.r.o. - 5 528,48 kč -
- Č. faktury 223 - FENIX Solution s.r.o. - 4 413 KČ -
- Č. faktury 245 ZLKL, s. r. o. - 3 529 KČ -

Nájemné volební místnosti v Měníku

- Č. faktury 324 a č. faktury 340 - Hospůdka na Kovárně - 2 x 4 000 KČ

2) Kontrola pokladní knihy
výboru byla předložena pokladni kniha. Zůstatek k 30. 11. 2020 byl 19 113 KČ.

3) Kontrola přijatých faktur od ČEZ a vydaných faktur - přeúčtování el. energie do MŠ a ZŠ
V rámci kontrol u faktur za el. energii bylo zjištěno překročení rezervovaných kapacit. Dle pana
starostu je toto už nyní vyřešeno zařízením, které při překročení rezervovaných kapacit vypne
určité zařízení v MŠ.

4) Kontrola plněni rozpočtu
Dále byl zkontrolován výkaz pro hodnocení plněni rozpočtu k 30.9.2020 - zda obec hospodaří a
dodržuje rozpočet.

Byly vysvětleny položky
3326/5171 - opravy a udržování- oprava se týkala sochy sv. Floriánka v Hradečné - která se
tímto přeúčtovala na památku místního významu
6171/5169 - jedná se o dotaci na zmírnění dopadů koronaviru ve výši 1 441 250 KČ.

5) Další
F"nanční výbor seznám1 starostu s výsledky kontrol v MŠ a ZŠ
V rámci nových projektů starosta seznámil výbor s projektem cyklostezka Bílá Lhota - Měník,
ukázal projektovou dokumentaci - hodnota investice cca 10 mil. KČ.
Na závěr ukázal výboru vizualizaci nového obecného domu a střediska služeb.



Zapsala: G. Kargerová

Podpisy:

Gabriela Kargerová

. Mgr. jitka Dvořáková
Mgr. Petr Člupný


