ZÁPIS Č. 1/2016 ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NEHVIZDY
17. 2. 2016

Přítomni: Adamec Tomáš, Záhrobský Karel, Nepivodová Jana
Hosté: Kvasničková Miroslava
Program jednání:
1)

Schválení programu

2)

Určení zapisovatele

3)

Seznámení s jednacím řádem Výborů zastupitelstva

4)

Seznámení s úkoly FV

5)

Seznámení s vedením vydaných a přijatých faktur z druhé poloviny roku 2015

6)

Činnost FV v roce 2016

7)

Návrhy termínů konání jednání v roce 2016

8)

Různé (úkoly)

Jednání se uskutečnilo od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Nehvizdy.

1) Schválení pořadu jednání
- seznámení s úkoly FV
- seznámení s vedením vydaných a přijatých faktur z druhé poloviny roku 2015
- činnost FV v roce 2016
- návrhy termínů konání jednání FV v roce 2016
Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den 17. 2. 2016
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat.

2) Určení zapisovatele
- za zapisovatele byl navržen předseda FV Tomáš Adamec

Návrh usnesení: FV určuje za zapisovatele zápisu Tomáše Adamce
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0) Návrh byl přijat.
3) Seznámení s jednacím řádem Výborů zastupitelstva
- FV zjistil při poslední kontrole, že do dnešní doby nebyl schválen jednací řád Výborů zastupitelstva.
- Tomáš Adamec seznámil s novým návrhem jednacího řádu Výborů zastupitelstva městyse Nehvizdy
FV .
Návrh usnesení: FV se seznámil s jednacím řádem Výborů zastupitelstva a doporučuje ho ke
schválení zastupitelstvu městyse Nehvizdy.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0) Návrh byl přijat

4) Seznámení s úkoly FV
- FV provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
- provádí další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo

5) Seznámení s vedením vydaných a přijatých faktur z druhé poloviny roku 2015
- svoz odpadu
- administrativní potřeby
-právnické služby
Na všechny dotazy nám odpověděla pí. Kvasničková (účetní).
FV neshledal žádné závady.

6) Činnost FV v roce 2016
- průběžná kontrola hospodaření
-sledování stavu placení daní a poplatků
- kontrola pokladny
- kontrola vedení účetní evidence a dokladů
- kontrola čerpání dotací
FV bere na vědomí činnost v roce 2016

6) Návrhy termínů konání jednání v roce 2016
Tomáš Adamec navrhl 4 jednání do roka a zároveň navrhl další jednání na 20. 4. 2016 od 17,00 hod. v
prostorách OÚ Nehvizdy.
Návrh usnesení: FV souhlasí s 4 jednáními a bere na vědomí další jednání 20. 4. 2016 od 17,00 hod.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0) Návrh byl přijat
7) Různé
Úkoly:
1) Požádat předsedu finanční komise a) o zápisy z jednání finanční komise za celý rok 2015
b) o možnosti kontroly technických služeb
2) Zjistit informace od Aleny Nekolné (pokladní) jak je nakládáno s neplatiči (svoz odpadů, platba za
psy atd.)
3) Zjistit informace pro možnou kontrolu ZŠ a MŠ finančním výborem městyse Nehvizdy.

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 18:31 hodin
Zapsal: Tomáš Adamec v. r., předseda FV, 21. 2. 2016

