Zápis
z jednání finančního výboru.
Přítomní:

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

předseda finančního výboru
člen FV
člen FV
starosta
účetní

Dne 11.12.2006 se uskutečnilo společné jednání finančního výboru, starosty a účetní obce
s tímto programem.
1) Finanční výbor provedl kontrolu čerpání rozpočtu za období leden až listopad 2006.
Výsledky předložila účetní obce paní Věra Vrchlavská. Finanční výbor bere výsledky na
vědomí a souhlasí s projednáním a odsouhlasení potřebných změn na veřejném zasedání
nového zastupitelstva. (Náklady na opravu propusti pod místní komunikací atd.- viz sestava)
2) Předmětem dalšího jednání bylo sestavit rozpočet obce Leštinky na příští rok 2007. Účetní
obce zpracovala návrh, který byl po jednotlivých kapitolách projednán a upraven. Zásadou
projednávaného rozpočtu bylo sestavit rozpočet vyrovnaný, tak aby se předpokládané příjmy
rovnaly výdajům. Starosta informoval finanční výbor o dalších připravovaných akcích na
areálu volnočasových aktivita a požadavcích na finanční příspěvky (JSDH, děkanství Skuteč
atd). Zpracovaný rozpočet bude zveřejněn a následně projednán na veřejném zasedání
zastupitelstva.
3) Dalším bodem jednání byla kontrola čerpání dotací. V tomto roce jsou tři dotace.
A) Dotace na vyvezení požární nádrže na potoku Žebro ve výši 200 000Kč. Akce byla
realizována postupně. Nejprve, aby bahno vyschlo, byla nádrž vypuštěna a vybudován sjezd
do nádrže. Byla provedena oprava hrazení a stěn nádrže. Následně za přispění lomu Zárubka
vyvezeno bahno na určené místo a provedeny práce související s vyvezením nádrže. Finanční
výbor provedl kontrolu čerpání a nemá připomínek.
B) Dotace na areál volnočasových aktivit ve výši 100 000Kč. Vzhledem k ukládání bahna a
zároveň vyrovnávání svažitého terénu byla akce posunuta na podzim 2006. Byly zakoupeny a
následně natřeny dvě pergoly. Dále byly zakoupeny smrkové palisády, dřevěné lavičky a
zámková dlažba. Byla projednána výsadba okrasných dřevin se zahradnictvím v Litomyšli a
další práce na tomto areálu. Finanční výbor provedl kontrolu čerpání a nemá připomínek.
C) Dotace na zpracování projektu na protipovodňová opatření ve výši 100 000Kč
Zpracovává Agroprojekce Litomyšl. Starosta informoval, že v současné době je již dána
k připomínkám Polici ČR Chrudim, neboť je nutné přemístění autobusové čekárny. Jednáno
s ing. Tmějem, tato dokumentace bude zároveň sloužit ke stavebnímu povolení. Jednáno o
proplacení zálohové faktury, nebo zaplacení celé částky. Finanční výbor bere na vědomí.
Zapsal : Lorenc Jiří
předseda finančního výboru

V Leštince dne 11.12.2006

