Zápis
z jednání finančního výboru.
Přítomní:

Lorenc Jiří
Stehno Petr
Kropáček O.
Ing. Modráček J.

předseda finančního výboru
člen FV
člen FV
starosta – přizván na jednání

Dne 3.1.2007 se uskutečnilo společné jednání finančního výboru a starosty obce.
Jednání zahájil pan Jiří Lorenc předseda finančního výboru.
A) Informoval přítomné o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva dne 18. 12. 2006 na
kterém byly projednány a schváleny ceny za komunální odpad a vodu. Dále
informoval o schválení návrhu vyrovnaného rozpočtu obce pro rok 2007 a
provedených a odsouhlasených změnách v čerpání rozpočtu roku 2006.
B) Byla podána informace o průběhu a výsledku inventury majetku obce k 31.12..2006.
C) Předseda finančního výboru podal zprávu o výsledku kontroly poskytnutých finančních
prostředků z rozpočtu obce Leštinky. Jednalo se o příspěveky:
1) Na činnost ZUŠ ve Skutči ( písemná žádost školy podle počtu dětí z Leštinky,
projednáno zastupitelstvem, peníze zaslány na účet školy, použity v souladu se žádostí).
2) Na opravu fasády kostela ve Vratově Kostelci ve výši 5000 Kč. ( písemná žádost
děkanství Skuteč, projednáno zastupitelstvem, peníze zaslány na účet děkanství ve
Skutči, oprava realizována, peníze použity v souladu se žádostí)
3) Na účast v soutěži JSDH LOKOMOTIVA Leštinka ve futsalu ve výši 1800 Kč.
( žádost, projednáno zastupitelstvem, peníze vydány v hotovosti pokladním
dokladem, předložen doklad o zaplacení startovného v Hlinsku, výsledková listina na
internetu o účasti družstva na soutěži, peníze použity v souladu se žádostí).
Po provedené kontrole poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu obce Leštinky nemá
finanční výbor připomínek.
D) Dalším bodem jednání byla kontrola čerpání a vyúčtování dotací, tak jak bylo uvedeno
v zápise z jednání výboru ze dne 11.12.2006.
Starosta seznámil přítomné s předáním všech dokladů na dotace poskytnuté obci Leštinka
v roce 2006. Jednalo se o dotaci na vyvezení požární nádrže na potoku Žebro ve výši
200 000Kč a dotaci na areál volnočasových aktivit ve výši 100 000Kč. Všechny smlouvy
s firmami a pracovníky, faktury firem a výkazy prací pracovníků, výpisy z účtu obce Leštinky
a pokladní doklady o zaplacení prací včetně zápisů stavební komise o převzetí prací byly
ofoceny a sestaveny do složek. Od každé dotace byla jedna složka předána na PK a jedna
založena na OÚ. Po provedené kontrole složek nemá výbor připomínek.
Dotace na zpracování projektu na protipovodňová opatření ve výši 100 000Kč dosud
neproplacena. Dotace končí až v průběhu roku 2007. Finanční výbor bere na vědomí.

Zapsal : Lorenc Jiří
předseda finančního výboru

V Leštince dne 3.1.2007

