
                                                               Zápis                                               přííloloha č. í. 6 Zaopisu z 47. VZZOK (21. 9. 2018)

průběhu  2. jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
ze dne 21. září 2018

Výtisk č. 1, střana 1

Místo jednání finančního výboru: OÚ K Kunějíjovič. ěj, Kunějíjovič. ěj 28, 330 35 Kunějíjovič. ěj
Zahájení jednání: 16.00 hodin

Plán přezkoumávání za období: 3. Q 2018 ( 5. 6. - 21. 9. 2018)

Ke kontrole se dostavili, kontrolu vykonali: 

- předseda a předsedající Finanč. íníloho výboruobořu Zastupitějlstva obč. ěj Kunějíjovič. ěj: Marek Ludvík
- členka Finanč. íníloho výboruobořu Zastupitějlstva obč. ěj Kunějíjovič. ěj: Nováková Jaroslava
- člen Finanč. íníloho výboruobořu Zastupitějlstva obč. ěj Kunějíjovič. ěj, ovějíříovatějl zaopisu: Josef Hronek 

Při jednání byli přítomni: dlěj přějzějnč. ínílo listinýboru:
- Miloslav Novaok  –  stařosta obč. ěj
- Vaoč. lav Křaol –  příějdsějda Kontřolníloho výboruobořu Zastupitějlstva obč. ěj Kunějíjovič. ěj
- Jan Šaabač. k ýboruo –  mílostostařosta
- Jiříílo Lo –ýboru –  č. ílějn ZOK
- Hějlějna Ludvílok ovao –  řějfějřějnt  staotnílo spřaovýboru a samospřaovýboru
- pok ladnílo obč. ěj: Hana Habařtovao 

Omluveni: - - - 

A.  Předmět jednání, písemnosti:

3.1. ̨ ̨ Hospodaříějnílo s majějtk ějm obč. ěj a finanč. ínílomi přostříějdk ýboru za obdobílo č. íějřvějn –  zaoříílo 2018
Přovějíříějnílo spřaovnosti výboruoslějdk u hospodaříějnílo v oblasti P, V za III. Q/2018,  k ontřola plnějínílo řozpoč. ítu                   
(výboruok azýboru –  řozvaha, výboruok az řozpoč. ítu FIN 2-12, přííloloha uoč. íějtnílo zaovějířk ýboru),  k ontřola plnějínílo řozpoč. ítu 18,              
ak tuaolnějí řozpoč. ítovao opatříějnílo   
3.2. ̨ ̨  Dodřzíovaonílo zaok ona o uoč. íějtnič. tvílo, spřaovnost přovaodějíč. íloč. h příějdpisu náležitosti, naolějzíitosti uoč. íějtníloč. h dok ladu náležitosti               
3.3. ̨ ̨  Zaok on o finanč. ínílo k ontřolěj v naovaznosti na podpisovějo vzořýboru příílok azč. ěj opějřač. ěj, spřaovč. ěj řozpoč. ítu a HÚ K   
3.4. ̨ ̨  Výboruodajěj v hotovosti z pok ladnýboru 06 –  09/2018, ějl. pok l. k niha
3.5. ̨ ̨  Pozíadavk ýboru ZO, naovřhýboru opatříějnílo
3.6 ̨ ̨   Přojějk tovějo zaomějířýboru, přu náležitostibějízínějí naplníovaonílo příílojmu náležitosti, potříějba finanč. íníloč. h přostříějdk u náležitosti bějíhějm řok u,
           finanč. ovaonílo dotač. ílo
3.7. ̨ ̨  Špolupřaoč. ěj na naovřhu řozpoč. ítu 2019 a stříějdnějídobějom výboruohlějdu řozpoč. ítu 2019 –  2021
3.8. ̨ ̨  Kontřola zaovějířějč. ínýboruoč. h zpřaov s výboruuoč. ítovaonílom posk ýborutnutýboruoč. h příílospějívk u náležitosti
3.9. ̨ ̨   Kontřola smluvníloč. h vztahu náležitosti, přonaojmýboru
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B. Zjištění
       
Příějdmějítějm k ontřolýboru finanč. íníloho výboruobořu býborulo zamějíříějnílo sěj na   prověření hospodaření obce sěj svějíříějnýboruom
majějtk ějm a finanč. ínílomi přostříějdk ýboru za  za obdobílo 06 - 09 / 2018 - III. č. ítvřtlějtílo řok u 2018, přu náležitostibějízínao k ontřola
hospodaříějnílo. 

     Finanč. íníl o výboruoboř  přovějdl  k ontřolu,  plnil  uok olýboru  z  usnějsějníl o zastupitějlstva  obč. ěj a  stařostou zadanýboruoč. h
k onk řějotníloč. h  uok olu  náležitosti -  hospodaříějníl o s majějtk ějm  a  finanč. ínílomi  přostříějdk ýboru  obč. ěj,  zapojil  sěj  v  přaxi
do  řozpoč. ítovějoho  přoč. ějsu,  tějdýboru  přojějdnaovaoníl o řozpoč. ítu  2019,  řozpoč. ítovýboruoč. h  opatříějnílo,  jějdnal  o  přodějji
majějtk u. 

Jějdnotlivíl o č. ílějnovějo finanč. íníloho výboruobořu si příipomnějíli zaok on o řozpoč. ítovýboruoč. h přavidlějč. h uozějmníloč. h řozpoč. ítu náležitosti,
k tějřýboru o jěj  nějjdu náležitostilějzíitějíjsíílom  přaovnílom  příějdpisějm  souvisějjíloč. ílom  s  řozpoč. ítějm  obč. ěj  a  zaok on  o  uoč. íějtnič. tvílo,
jějz í upřavujěj  zaok ladníl o uoč. íějtníl o postupýboru,  k tějřěj o jsou  zaok ladníl o k ontřolníl o č. íinnostíl o finanč. íníloho  výboruobořu  obč. ěj.
Na zaok ladějí znalostílo tějíč. hto dvou podstatnýboruoč. h přaovníloč. h příějdpisu náležitosti sěj č. ílějnovějo finanč. íníloho výboruobořu zodpovějídnějí
výborujaodříili k  řozpoč. ítu obč. ěj 2019, alěj i k  zaok ladnílom vztahu náležitostim v uoč. íějtnič. tvílo, k děj nějmalou řoli hřajěj i přovaodějíč. ílo
výboruhlaosík a k  uoč. íějtnič. tvílo a č. íějsk ějo uoč. íějtnílo standařdýboru.

Výboruoboř  příějdlozííl o zaopis  zastupitějlstvu obč. ěj 21.  9.  2018,  k  zaopisu sěj příipojíl o výborujaodříějníl o zastupitějlstva  obč. ěj,
a zamějístnanč. ěj, jějhozí č. íinnost býborula k ontřolovaona.

Finanč. ínílo výboruoboř sěj zabýboruoval plaonějm invějstič. íníloč. h ak č. ílo. 

Tějnto plaon říaodnějí přok onzultoval a v naovaznosti na řozpoč. íějt stanovil, k tějřějo invějstič. ínílo ak č. ěj jěj mozíno v řoč. ěj
2019  řějalizovat,  a  k tějřěj o ak č. ěj  v zaovislosti  na  nějdostatk u  finanč. íníloč. h  přostříějdk u  náležitosti nějbudou  řějalizovaonýboru.
Finanč. íníl o výboruoboř buděj infořmovat zastupitějlstvo obč. ěj, k tějřěj o zvaozííl o řějalizač. i jějdnotlivýboruoč. h invějstič. íníloč. h ak č. ílo,
tak  abýboru sěj obějč.  nějdostala do finanč. íníloč. h potílozíílo. Zějjmějona sěj jějdnao o invějstič. ínílo ak č. ěj řějalizovanějo z vlastníloč. h
zdřoju náležitosti,  u k tějřýboruoč. h jěj nutnějo finanč. ovaonílo z přostříějdk u náležitosti obč. ěj.

Finanč. ínílo výboruoboř slějdoval danějí a poplatk ýboru. Příílojmýboru z danílo jsou stanovějnýboru pouzěj na zaok ladějí daníovýboruoč. h přějdik č. ílo,
jějjič. hzí příějsnao výboruosíěj nějnílo znaoma. Zděj jěj vějlmi du náležitostilějzíitějo slějdovat naplníovaonílo příílojmu náležitosti, přotozíěj od výboruosíěj příílojmu náležitosti
sěj odvílojílo plnějíníl o výboruodaju  náležitosti a příílopadna o invějstič. íníl o výboruostavba nějbo opřavýboru.  Nějík tějřěj o spřaovníl o poplatk ýboru výborubílořanějo
na zaok ladějí obějč. nějí zaovaznýboruoč. h výboruhlaosíějk , jak o jsou platbýboru za svoz odpadu a psýboru, jěj mozínějo stanovit v příějsnějo
výboruosíi.  Ostatníl o poplatk ýboru sěj odvílojíl o od potříějb obč. íanu náležitosti.  Týboruto poplatk ýboru nějníl o mozíněj o řozpoč. ítovat v  příějsněj o výboruosíi,
jěj nutněj o přovaodějít  jějjič. h odhad na zaok laděj í znalostíl o a  zk usíějnostílo.  Přoto jěj nutněj o týboruto poplatk ýboru slějdovat,
abýboru  býborulo  mozíno  řějalizovat  plaonovaněj o výboruodajěj.  Finanč. íníl o výboruoboř  naplníovaoníl o daníl o a  poplatk u  náležitosti analýboruzoval
a  na  zaok laděj í výboruosíěj  jějjič. h  plnějíníl o dopořuč. íil  zastupitějlstvu  obč. ěj  řějalizač. i  i  pozastavějníl o nějík tějřýboruoč. h
naplaonovanýboruoč. h a  řozpoč. ítovanýboruoč. h č. íinnostílo.  V naovaznosti  na  stanovějněj o poplatk ýboru přostříějdnič. tvílom  obějč. nějí
zaovaznýboruoč. h výboruhlaosíějk  býborula stanovějna platějbníl o mořaolk a obč. íanu náležitosti,  poč. íějt řozějslanýboruoč. h upomílonějk , k tějřěj o nějbýborulýboru
naoslějdnějí plnějínýboru, k děj buděj musějt dojílot k  ějxějk uč. ínílomu říílozějnílo č. íi odějpsaonílo nějdobýborutnýboruoč. h pohlějdaovějk .

Příějdsějda k ontřolníloho výboruobořu Vaoč. lav Křaol nějsvolal přo  I. ani II. pololějtílo Kontřolnílo výboruoboř Zastupitějlstva obč. ěj
Kunějíjovič. ěj přo Plaon  přaoč. ěj/č. íinnostíl o (příijatýboru o dněj 15.  12.  2017,  usnějsějnílom č. í.  564/12/17 i) a staolěj o bodýboru
přogřamu na řok  2018. Kontřolu zaopisu náležitosti zastupitějlstva obč. ěj, k ontřolu plnějínílo usnějsějnílo zastupitějlstva obč. ěj,
dodřzíovaonílo přaovníloč. h příějdpisu náležitosti obějč. nílom uoříadějm na uosějk u samostatnějo pu náležitostisobnosti příějvzal FV ZOK *
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*Pozíadavk ýboru ZO:
  Kontřola plnějínílo usnějsějnílo;                                                                                                                                                           
Analýboruoza přovějdějnýboruoč. h zaopisu náležitosti zěj zasějdaonílo zastupitějlstva ;                                                                                                   
Vějříějjnějo zak aozk ýboru, zaomějířýboru, plaonýboru, přojějk týboru 2019;                                                                                                               
Kontřola smluvníloč. h vztahu náležitosti, naojějmníloč. h smluv nějmovitostílo a pu náležitostidýboru;                                                                                 
Gřatulač. ěj přo jubilantýboru;                                                                                                                                                                 
Kontřola posk ýborutnutýboruoč. h příílospějívk u náležitosti a dotač. ílo;                                                                                                                             
Kontřola výborujaodříějnílo k  pějtič. ílom, stílozínostějm, příipomílonk aom obč. íanu náležitosti a posk ýborutnutýboruoč. h infořmač. ílo OÚ K;                          
Výborubílořaonílo poplatk u náležitosti zěj spřaovníloč. h č. íinnostílo 

FV sěj daolěj zamějíříil na plnějínílo výboruplýboruovajíloč. ílo zěj smluv,  na jějdnotlivějo smluvní vztahy, na řějalizač. i plaonovanýboruoč. h
i nahodilýboruoč. h opřav, na spřaovnějo zač. haozějnílo sěj svějíříějnýboruom majějtk ějm, na  zjisíťovaonílo, zda býborul dodřzíovaon řozpoč. íějt
a jějstli jsou výboruodajěj výborunak laodaonýboru hospodaořnějí, souč. íasnějí ovějíříějnílo, zda jsou uoč. íějtnílo dok ladýboru říaodnějí podějpsaonýboru. 
Dalsíílom  uok onějm  býborulo  zhodnoč. ějníl o spolupřaoč. ěj  na  příílopřavěj í sějstavějníl o a  zpřač. ovaoníl o rozpočtu  2019,
střednědobém výhledu rozpočtu 2019 - 2021 a přovějíříějnílo výboruodaju náležitosti v hotovosti z pok ladnýboru. Kontřola plnějínílo
a č. íějřpaonílo řozpoč. ítu výboruč. haozějla z výboruok aznič. tvílo v naovaznosti na řozpoč. íějt a uoč. íějtnič. tvílo. 

Příi  k ontřolěj  finanč. íníl o výboruoboř  přovějíříil  výboruoslějdějk  hospodaříějníl o obč. ěj  Kunějíjovič. ěj  jak  v oblasti  příílojmu náležitosti,
tak  i výboruodaju náležitosti.  Příi k ontřolěj býborulo slějdovaono dodřzíovaonílo zaok ona o uoč. íějtnič. tvílo, naolějzíitosti uoč. íějtníloč. h dok ladu náležitosti, alěj
i  k ontřola  dodřzíovaoníl o zaok ona  o  finanč. íníl o k ontřolěj  v naovaznosti  na  podpisověj o vzořýboru  příílok azč. ěj  opějřač. ěj,
spřaovč. ěj řozpoč. ítu a hlavnílo uoč. íějtnílo. V nějposlějdnílo říadějí spřaovnost přovaodějíč. íloč. h příějdpisu náležitosti k  zaok onu o uoč. íějtnič. tvílo,
zda jěj uoč. íějtnič. tvílo vějdějno spřaovnějí, přu náležitostik aznějí a bějz zjisítějínýboruoč. h č. hýborub a nějdostatk u náležitosti. 

Daolěj býborula přovějíříějna ak tuaolnějí řozpoč. ítovao opatříějnílo a přojějk tovějo zaomějířýboru. 
  

              Naovřhýboru opatříějnílo, ak tuaolnějí rozpočtová opatření:

Navřhovana o řozpoč. ítova o opatříějníl o býborula  k onzultovaona  finanč. ínílom  výboruobořějm,  k tějřýboru o dohlílodl  na  spřaovnost
dodřzíovaonílo řozpoč. ítu v naovaznosti na sč. hvaolějnao přavidla zastupitějlstvějm obč. ěj. 
Návrh rozpočtového opatření č. 4
21. 9. 18    21:40:54    21. 10. 18  21:17:07
Rozpočtové opatření č. 3, RO 3 sken
31. 8. 18  20:17:43  31. 9. 18 20:50:33 
Rozpočtové opatření č. 2, RO 2 sken
15. 6. 18  21:04:05   15. 8. 18  22:12:30

Rozpočet 2019 buděj sč. hvalovaon  na pařagřafýboru, tějdýboru dlěj č. íinnostílo výboruk onaovanýboruoč. h obč. ílo.  
Býborulo  zk onstatovaono  dodřzíovaoníl o plnějíníl o a  č. íějřpaoníl o řozpoč. ítu  2018  sč. hvaolějnějoho  zastupitějlstvějm  obč. ěj.
Výboruoslějdk ějm  k ontřolovanýboruoč. h  polozíějk  finanč. íníl o výboruoboř  nějzjistil  nějdostatk ýboru  v nak laodaoníl o sěj  svějíříějnýboruomi
přostříějdk ýboru obč. ěj. Podk ladýboru přo k ontřolnílo č. íinnost posk ýborutl zamějístnanějč.  OÚ K H. Ludvílok ovao. 
Střednědobý výhled rozpočtu, k řaotk odobýboruo plaon, k tějřýboruo sěj v obč. i sějstavoval na obdobílo 2 lějt - 2019 –  2021 -
zač. hýborutil  jějdnotlivěj o příílojmýboru  a  výboruodajěj,  k tějřěj o sěj  oč. íějk aovajíl o do  budouč. na.  V přaxi  sěj  výboruč. haozějlo  zějjmějona
z naplaonovanýboruoč. h ak tivit volějbníloho obdobílo. Výboruohlějd jěj k azídořoč. ínějí ak tualizovaon v naovaznosti na sč. hvalovanýboruo
řozpoč. íějt.  Finanč. íníl o výboruoboř  do  výboruohlějdu  zak omponoval  nověj í naplaonovaněj o příílojmýboru,  zějjmějona  v souvislosti
s dotač. ínílomi titulýboru, k tějřějo plýborunou zěj staotu, k řajsk ějoho uoříadu. Věj výboruodajíloč. h býborulýboru ak tualizovaonýboru polozík ýboru týboruok ajíloč. ílo sěj
výboruodaju náležitosti v souvislosti  s invějstič. íníl o výboruostavbou, dotač. ějmi. Finanč. íníl o výboruoboř výboruohlějd příějdlozííl o zastupitějlstvu obč. ěj
5. 10. 2018.

                   
ADM/JFV-21-09/2018-Lu                                                                                                                                    strana 3. Výtisku č. 1

(2018) Obec Kunějovice

            

http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=6099
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/11/RO-2-sken.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/11/Rozpo%C4%8Dtov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%C4%8D.-2.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/11/RO-3-sken.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/11/Rozpo%C4%8Dtov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%C4%8D.-3.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/11/N%C3%A1vrh-rozpo%C4%8Dtov%C3%A9ho-opat%C5%99en%C3%AD-%C4%8D.-4.pdf


Výtisk č. 1, střana 4

A. Finanč. íníl o výboruoboř  zapojějnýboru o do  kontroly  peněžních  prostředků  v hotovosti: k ontřola  pok ladnýboru  býborula
stanovějna  na  příějsnýboru o č. ías  17:00  hodin,  abýboru  býborulýboru  vsíějč. hnýboru  pok ladníl o opějřač. ěj  zaznamějnaonýboru  a  pějnějízínílo
přostříějdk ýboru nač. hýborustaonýboru  k ěj  k ontřolěj.  K  výboruoslějdk u k ontřolýboru,  vč. íějtněj í k ontřolníloč. h  souč. ítu  náležitosti jějdnotlivýboruoč. h  minč. ílo
a bank ovějk , býborulýboru příipojějnýboru podpisýboru k ontřolujíloč. íloč. h i pok ladnílo.  

Zastupitějlstvo  obč. ěj  sč. hvaolilo  v  řoč. ěj  2018  poskytnutí  příspěvku  organizacím,   k tějřěj o si  o  příílospějívějk 
posk ýborutnutílo uoč. íějlovějo dotač. ěj pozíaodalýboru. FV zk ontřoloval příílospějívk ýboru a Ú KD, podějpsaonílo smluv, výboruoplatu příílospějívk u náležitosti
a naoslějdnějí výboruuoč. ítovaonílo č. ítýboruří dotač. ílo:

• 01 Smlouva o poskytnutí účelové dotac  e (29. 1. 2018, Plzějnísk ýboruo k řaj)                                                                   
• 02 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obc  e (23. 3. 18, 
Mashtalějř)                                                                                                                                                                                          
•03 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce č. 03 (27. 4. 18,
Multifunk č. ínílo č. ějntřum Kunějíjovič. ěj)                                                                                                                                             
•04 Veřejnoprávní smlouva__PPP na činnost FC KUNĚJOVICE,   sken (24. 8. 18, ŠK FC Kunějíjovič. ěj)                    

                                                                                                                                                                                                                                                                           
Výboruoslějdk ějm k ontřolovanýboruoč. h polozíějk  za č. íaost II.  a III.   č. ítvřtlějtíl o řok u 2018 finanč. íníl o výboruoboř nějshlějdal
nějdostatk ýboru v nak laodaoníl o sěj svějíříějnýboruomi přostříějdk ýboru obč. ěj Kunějíjovič. ěj, nějbýborula zjisítějína zíaodnao odč. hýborulnao
stanovisk a  č. ílějnu  náležitosti FV. Podk ladýboru  přo  k ontřolníl o č. íinnost  posk ýborutl  stařosta,  zamějístnanějč.  –  řějfějřějnt
a pok ladnílo obč. ěj;       

Zaopis z jějdnaonílo - Zaovějíř jějdnaonílo, příějzk oumanýboruoč. h pílosějmnostílo buděj příějdlozíějn  zastupitějlstvu obč. ěj        
a uvějdějn v Zaopisu zěj 47. vějříějjnějoho zasějdaonílo Zastupitějlstva obč. ěj Kunějíjovič. ěj (21. 9. 2018).    

– zk onstatovaonílo dodřzíovaonílo plnějínílo  a č. íějřpaonílo řozpoč. ítu sč. hvaolějnějoho zastupitějlstvějm obč. ěj;                                   

– býborulýboru výboruhodnoč. ějnýboru přojějk tověj o zaomějířýboru, apřoximativníl o stanovějníl o naok ladu  náležitosti na jějdnotlivěj o ak č. ěj,  naovřh
zpu náležitostisobu finanč. ovaonílo v jějdnotlivýboruoč. h lějtějč. h řějalizač. ěj sěj spějč. ifik ač. ílo zdřoju náležitosti, k tějřějo zajistílo obějč. , a k tějřějo
jsou  pozíadovaonýboru  z jinýboruoč. h  zdřoju náležitosti. Příějdpok ladějm  řějalizač. ěj  vějítsíinýboru  zaomějířu  náležitosti jěj  výboruuzíitíl o dotač. ílo
z k řajsk ýboruoč. h fondu náležitosti. 

Výboruoč. íějt zaok ladníloč. h zaomějířu náležitosti, k tějřějo zastupitějlstvo obč. ěj povazíujěj za nějzbýborutnějo řějalizovat v zaojmu řozvojěj 
obč. ěj v obdobílo 2019 - 2020:  ⧨ 

Název: Stavební úpravy Kaple Sv. Anny, obnova sakrální stavby                                                                 
Cílol: Opřava a č. ějlk ovao řějk onstřuk č. ěj vnitříníloč. h přostoř k aplič. ík ýboru                                                                           
Příějdpok laodanýboruo řozpoč. íějt: 650 000,- Kč. í                                                                                                         
Příějdpok laodanao doba uk onč. íějnílo řějalizač. ěj: řok  2019                                                                                        
Finanč. ovaonílo z: MMR, vlastní zdroje                                                                                                             

Název: Rozšíření prvků dětského hřiště, budování místa odpočinku                                                      
Cílol: Rozsííloříějnílo hějřníloč. h přvk u náležitosti dějítějm vějík ovějo sk upinýboru 2 –  15 lějt                                                                            
Příějdpok laodanýboruo řozpoč. íějt: 150 000,- Kč. í                                                                                                                       
Příějdpok laodanao doba uk onč. íějnílo řějalizač. ěj: řok  2019/2020                                                                                    
Finanč. ovaonílo z: vlastní zdroje, MMR ČR 

Název: Vybudování pergoly na víceúčelovém hřišti, výsadba nové zeleně, lavičky, odpadkové 
koše vč. zpevněných bet. ploch u DH                                                                                                                       
Cílol: Rozvoj pohýborubovýboruoč. h a spolějč. íějnsk ýboruoč. h ak tivit, ak tivníloho a pasivníloho odpoč. íink u                                      
Příějdpok laodanýboruo řozpoč. íějt: 220 000,- Kč. í                                                                                                                  
Příějdpok laodanao doba uk onč. íějnílo řějalizač. ěj: řok  2019                                                                                                
Finanč. ovaonílo z: MMR, vlastní zdroje 
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/09/Smlouva-o-poskytnut%C3%AD-%C3%BA%C4%8Delov%C3%A9-dotace-2.pdf
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Název: Pořízení nové střešní krytiny veřejné budovy –  OÚ K                                                                           
Příějdpok laodanýboruo řozpoč. íějt: 1 000 000,- Kč. í                                                                                                           
Příějdpok laodanao doba uk onč. íějnílo řějalizač. ěj: řok  2019/2020                                                                                    
Finanč. ovaonílo z: EU, MMR, vlastní zdroje  

Název: Obnova a rekonstrukce místních komunikací, zeleň                                                                        
Příějdpok laodanýboruo řozpoč. íějt: 200 000,- (stříějd obč. ěj, přostřanstvílo u hasič. ísk ějo zbřojnič. ěj)                                   
500 000,- (naomějístíloč. ík o, naovějs obč. ěj)                                                                                                                             
300 000,- (řozsííloříějnílo k omunik ač. ěj k  č. í. p. 8)                                                                                                      
Příějdpok laodanao doba uk onč. íějnílo řějalizač. ěj: řok  2019                                                                                                
Finanč. ovaonílo z: MMR ČR, PRV, FR DT PK, vlastní zdroje

Název: Oplocení pozemku obecního úřadu                                                                                                   
Příějdpok laodanýboruo řozpoč. íějt: 245 000,-                                                                                                                          
Příějdpok laodanao doba uk onč. íějnílo řějalizač. ěj: řok  2019/2020                                                                                    
Finanč. ovaonílo z: MMR ČR, vlastní zdroje

Název: Rekonstrukce místnosti bývalého pohostinství                                                                          
Příějdpok laodanýboruo řozpoč. íějt: 345 000,-                                                                                                                   
Příějdpok laodanao doba uk onč. íějnílo řějalizač. ěj: řok  2019                                                                                             
Finanč. ovaonílo z: MMR ČR, vlastní zdroje

Název: Výměna kotle na tuhá paliva za dva plynové                                                                                         
Cílol: Ek ologiěj výborutaopějínílo, dusínost a polějotavýboruo přač. h                                                                                                   
Příějdpok laodanýboruo řozpoč. íějt: 310 000 ,-                                                                                                                            
Finanč. ovaonílo z: MMR ČR, vlastní zdroje

Název: Dílna pro obec a jejího pracovníka (včetně vybavení)
Cílol: Výborubavějnílo přač. ovnílok a obč. ěj přo uok lidovějo přaoč. ěj
Příějdpok laodanýboruo řozpoč. íějt: 50 000 ,-                                                                                                                       
Finanč. ovaonílo z: MMR ČR, vlastní zdroje
                                                                                                                                                                                                                                                                               

C.   Organizační záležitosti                                                                                                                                           
K příílosítílomu jějdnaonílo sěj po říílojnovýboruoč. h k omunaolníloč. h volbaoč. h 2018 novýboruo finanč. ínílo výboruoboř sějjděj v tějřmílonu:  
leden 2019 s příílopřavou na:
- 1. přojějdnaonílo a sč. hvaolějnílo plaonu přaoč. ěj výboruobořu náležitosti na řok  2019
- 2. tějřmílonýboru jějdnaonílo
- 3. přovějíříějnílo výboruoslějdk u hospodaříějnílo s majějtk ějm a FP za IV. Q 2018, k ontřolu plnějínílo řozpoč. ítu 2018
- 4. k ontřolu naovřhu řozpoč. ítu na řok  2019 a stříějdnějídobějoho výboruohlějdu řozpoč. ítu 2019 –  2021                     
- 5. invějntařizač. i obč. ěj (pok ladnýboru, majějtk u obč. ěj, zaříazovaonílo majějtk u do uzíílovaonílo)
- 6. pozíadavk ýboru od ZO                                                                                                                                                    

              D. Závěr
    Zjištění, plnění opatření k odstranění nedostatků                                                    

-  bějz nějdostatk u náležitosti  
………………………………………Nějbýborulýboru zjisítějínýboru nějdostatk ýboru…………………………………………
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   Finanč. ínílo výboruoboř nějshlějdal zíaodnějo nějdostatk ýboru, nějbýborula zjisítějína odč. hýborulnao stanovisk a č. ílějnu náležitosti FV.                                    

Ukončení jednání: 19.00 hodin

Zamějístnanějč. , jějhozí č. íinnosti sěj k ontřola týboruok ala - zapsala, za spřaovnost: 

Hějlějna Ludvílok ovao                               
řějfějřějnt staotnílo spřaovýboru a samospřaovýboru, zamějístnanějč.  obč. ěj                                                                                                                                                   

_______________________________________________________________________________________        
                              
Š obsahějm Zaopisu z 2. jějdnaonílo Finanč. íníloho výboruobořu Zastupitějlstva obč. ěj Kunějíjovič. ěj zěj dněj 21. zaoříílo 2018           
o poč. ítu 6 střan býborul sějznaomějn a jějho výboruotisk  č. ííloslo 1 obdřzíějl 

Miloslav Novák
stařosta obč. ěj  
  

Marek Ludvík, předseda a předsedající Finanč. íníloho výboruobořu Zastupitějlstva obč. ěj Kunějíjovič. ěj                                 
                                                                      

Nováková Jaroslava, členka Finanč. íníloho výboruobořu ZO

Josef Hronek, člen/ověřovatel Finanč. íníloho výboruobořu ZO
                                                                                                                                                                                                                  
ADM-2. JFV-21-09/2018-Lu
Poč. íějt listu náležitosti: 6
Poč. íějt výboruotisk u náležitosti: 2
Caíloslo výboruotisk u: přvýboruo

Příílolohýboru: 
– Pozvaonk a, přogřam jějdnaonílo FV ZOK
– Přějzějnč. ínílo listina                                                                                                                                                                                                             
– Přojějk tovějo zaomějířýboru
– Naovřh řozpoč. ítu 2019
– Štříějdnějídobýboruo výboruohlějd řozpoč. ítu 2019 - 2021
– Výboruok azýboru –  řozvaha, výboruok az řozpoč. ítu FIN 2-12, přííloloha uoč. íějtnílo zaovějířk ýboru
– RO
– Ú Kč. íějtnílo dok ladýboru 

Pouzíitějo zk řatk ýboru:

KVZOK –  Kontřolnílo výboruoboř Zastupitějlstva obč. ěj Kunějíjovič. ěj                                                                                                                                           
FVZOK –  Finanč. ínílo výboruoboř Zastupitějlstva obč. ěj Kunějíjovič. ěj                                                                                                                                             
ZOK –  Zastupitějlstvo obč. ěj Kunějíjovič. ěj

     

Na vějídomílo, s obsahějm zaopisu souhlasílo: 
Jan Šaabač. k ýboruo –  mílostostařosta
Jiříílo Lo –ýboru –  č. ílějn zastupitějlstva 

                  Hana Habařtovao –  pok ladnílo obč. ěj 
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