Z6pis ze zasedilni kontrolniho viboru

dne 12. 12.2016

KontrolnI vfbor ve sloZen[:
Bc. Tom65 Kratochvil

Jiif Ri5link
lva Sebkovd

1.

KontrolnI vfbor se v obdobi od zaseddni zastupitelstva Obce Vr5tkov
konan6ho dne 27. 06.2016 kdy byl naposledy prezentovdn Z{pis ze
zased6ni kontrolniho vyboru, sch6zel prr}b6Zn6 dle potieby kontrolnich
aktivit.

2. Kontrola pln6ni usnesenI ze

a

14. 11.
di
nedostatkY
26dne
shled6ny
12. 09. 2016,

3.

Kontrolni vlibor se sezndm
,,Stavebni ripravY stdvajiciho

4. Kontrolni vfbor se sezndm
,,Vrdtkov, veiejn6 osvdtlen i
Kontroln ( vybor konstatuje,
jiZ funkdni.

Ve Vr6tkov6 dne 12.12.2016

6ni zastupitelstva obce konan6ho dne
016. V kontrolovanfch podkladech nebylY
nalosti.

se zdpisem z otevirdrrl ob6lek na

akci:

u", kter6 se konalo 31.10.2016.

se z6pisem

z

otevlr6ni obdlek na akci:

Za Pilou", kter6 se konalo dne 01.08'2016.
tato akce byla jiZ realizov1na, a osvdtlenIje

Zfpis o iinnosti linaniqiho vyboru
Piedmdt jednini:
1. Nfvrh rozpoitu obce pro rok20l7
2. Strategickf pl6n rozvoje obce 2016-2021 a
3. Pl6n rinventur na rok 2016

ilenov6:

obce

3 - 4. Q 20lG

ici dotaznikov(i Setienf

piedseda: Andrea Mulicov6, DiS., dlen: Ing.

Adl) Nivrh rozpoitu

zza

na Hlavnidkov6. dlen:

Jiii Ri5link.

pro rok20l7

Finandni vybor ve spolupriici s p. Bene5ovslkou sestavi n|vrh rozpodtu obce Vr6tkov pro rok 2017.PIi sestavovdni
jsme vych6zeli zejm6na ze stfltniho rozpodtu, res. \5ru i dafiovou kalkuladku piistupnou na str6nk6ch Svazu m6st a
obci, zanallzy rozpodtu roku 2016, z N6rnhu
planu rozvoje obce, ze souvisejiciho dotaznikov6ho
Setieni, Lildosti obdanfi (riprava cesty K Lesu, Zvonidky a volebniho program Vrdtkov6kri. N6vrh rozpodtu 2017 byl
3.12.2016 i6dnd zveiejndn na riiedni desce a 30.11.201 odeslSn zastupitehi:m k pod6ni piipominek a ndvrhfi. Zadne
piipominky a n6vrhy nebyly z jejich strany p,od6ny.
pro rok 2017 je sestaven jako piebytkoqf.
Finandni vybor zastupitelstvu obce navrhuje, pokud z
Vr6tkov ze dne 19J22016 nevzejdou zilsadni piipomi

fho jedn6ni
a

Ad2) Strategickf pl6n rozvoje obce 2016 -12021a

tj. Veiejndho zasedini zastupitelstva obce
nivrhy, nivrh rozpodtu pro rok 2017usnesenim schv5lit.

iici dotaznikov6

Finandni vybor analyzoval a zpracoval dotazni
uskutedn6no. Na zLkladd niLe uvedenich skutednosti
zapracovilny piipominky, kter6 vze5ly zpuvniho
aktualizov6n ve smyslu zrealizovanlch akci v roce 201
tSrto projekty byly soudasnd vymaz6ny z databiae
aktualizov6n v ddsti SWOT analyry. Talcto u
piipominkoveho iizeni, Z6dnd piipominky nelbyly z jeji

ii

etien

i

Setieni, kterd bylo v souvislosti s tvorbou dokumentu
byl ,,Strategiclcj' plrfn rozvoje obce" revidovhn tzn., byly
piipominkovdho iiizeni ze strany zastupitehi, d6le byl

(tj. doplnEna data k piistie5ku na hii5ti a osvEtleni za pilou,
iektfi). Ddle byl pl:in dle vysledkri dotaznikovdho Sefienf
dokument byl odesl6n zastupitehim do druh6 kola
strany pod6ny.

Finandni vybor navrhuje zastupitelstvu obce dokument

schv6lit.

Ad3) Pl6n inventur na rok 2016
Finandni v'-fborr ve spolupr6ci s p. Bene5ovskou sestavil

flin

inventur narok2016,
a

jeho nrlleZitosti jsou:

ho stavu majetku a zhvazktt a okamiik, ke kter6mu se tyto

aru vdetnd stanoveni piedpokl6dan6ho okamZiku zahfujeni

i a ukondeni dinnosti inventarizadni komise.
dnfch poloZek, popiipadd ridtoqich skupin.
Finandni vybor navrhuje zastupitelstvu obce I'l6n inventuf na rok 2016 usneserrim schv6lit.

Ve VrStkovE dne 12.12.2016

Zpracovala Andrea Mulicov6

:za

FV dne 12.12.2016

