nnčního
Datum a nrísto k*nárri: 7,Ťíi*nZů15 v 18:1ú hoc1,. zaseilaci místno-ct Obe*níhcl Úřadu, tsrloir Č.P. Ó9.
Fřítorrrni za FV: \,-l.tclana Říh*vá, Dralruše Kaplarrová, Fetr §**:r,
přítcrmrri nstatn-íj:*st*: i{ristýr,:a Brrreš*vá {průběžnšbčhcrn jednán{ na v}'sr'ČtlenídotazŮ FY}"
Pr*glatn jedrtání:

}

Přivitáni

us*áš*nísch*pnos{)
2} Selrr..áiení pro$íaffiu {;rř:ípadrró je1:* d*plnčni a dalšír"jištčnÓ skutcČnosti}
3} tr}rilr,,ertet:í k*Jtrr:13, }rilspi:<iaŤeni s rnaj*tke*l;r íinalrčrrinripr,*středk.v obce zii nrěsíc* l*derr aŽ
záŤí 2{}15 (p*klactní d*klacly" bankcvrrí l,ýpis_v*)
4) I]iskrese
5} Závěr
l

Jedrtfurí
1}

(

{uvoc1.

předserik,v*nč {iláte jen

FV řídi jeho

FFVi:

Jer3nání FV zahájila PF\r r. l8:!{} h*d, přivitalapřítcrrrrró čl*r:-v F\"" zk*ntrclclvala usfiáŠsnísch*p::cst
(pi,itomrri 3 člert*véFV ze 3 {1*{i 9á}.
zmČn.v a rl*plnčr:i n*b_vl_v *avtŽenY,
H]asor,ání o pr*gralT}Lr jednár:í FV ?.1{}.2i}i 5
Ztlržel **:
Prr:ti: Prtl: \r§_í. DK*. 1iSr:

2}

FFV přeč*tla nár,r"h pí*grelnui*dnán{. Žádnó

3i

Na zákla<lě předlože*.vch ťlčetrrí*hd*k]adrr b_u,4ir plor'*clena ktlntro]a:
lir,rt}\ ClSltl:í poklad*i ijcklad
Prxlrrlhiti hr ]r, nroiítV
iitv }t*

1rlo

rioklarlu

Leden

S

rjŤ-.]ary tnezcl, p*štor,,né,ciárkor,é balíčkya blahopíáni k j*L:i}eu
iJK, tr.fJ. JŠi,JZ" J, \,{\,,)
rl,bčr Xrotovosti z §Ú d* p.;klailrr1,
zál*1ra na nájentnó tnergií pi;hr-lstilství

únor
;r-Ž1

68?"*ů Kč

16 098.t}B

Kč

ó 6ž{,"** Kč

l ] 74.i,*{}

Kč

2-6

1i} 534.{j{]

K.

nrezqj. cbčelstveirí při kontroi* z kra_ie" pr- štovné,
baličk_v na dčtský kalxer.a j^ riárkcr,é baiíčk;,,a blaha;:řáni k.irrbil*ir

JS. r_K, LČ}

yi,fo}1 fugi1,;rlosti z
22--:,1

pclsledrrírrrir r, *rčs ii:i

v_1"i}:laty

{"l|]h^

Biczl;iT

Karrečtý zťrst;zt*L k

Výr{ajc

Pří|ra_v

trLičrij, <ll,:sah }-l<>il:1,osiliíelr 1rangak*í

BÚ

rtro poklae,ln_v

]

4 88.3,00 Kč

přij,::ri ircl <lbčartŮ za TK{-} ir psá ila rok ž*15

piísl*šer:,slví do p*}rastinstvi {1žičk1,,., . J, přispěvek lra ples tr,
Járkor.á batičk,v a lrlahopÉárrítJK. 1,'\r^Bt{i
r_-vpllr_v rnezrl, pošr*rtré, kat:eelát'ské pr:ď*by, pr'íspčvckna trrmaj
sti;ini*r 1tr:isu, ťidržbaveře.inólir-, osvčtXcrri {§{B}
v_ýbór lr*lovosti z &Li clc p*klni9rry
cdlor1 h*tcr.asti za'l'K{} z pokladrry *a i3U
r,q:

lrotovosti z !3U del pokladrry
vÝpllrta rnr;zrl, poplat,:li za or,ěie*í sIniriv,

Dribcn

l,ý."i:ěr

3§-54

polrcstinstvi.
další1:ř{jmy zo TKO

a

55-14

P},{I\4

9? 6]ó,úú Kč

7 §38,0ů

Kč

t9 04t"s0 Kč

8 t86,s0 Kč

10 855,0tl

Kč

trubky"ek:

popl. ž3 p§a, ktcré n*lr_vl_v, zaplncer-ry -1i:C

dárkove balíčkrl,"a blahopřárrí {tlH),

K.včt*ti

Ái

Kč

105 474,*0

l

-d

do s*kači-k na irclržbrr

relenč.
přiienr za náienr *lrchr:cll':. pri:rrájenr pozer,q§lgl5l gl91!$tg_
dalšl pl'íjrn_y za TKO a papl. z$ psa, kter* rieb_vi_v z;ip};rteny 3lžCI n5
irákup občer"stvttría odmčir prc dčti ria eí.ěrsk.l,,dcn
cíárko:,é batičk_v a i.-};thcp-í,árri k,jLrbiieu {ZZ),
vd,lrěr tr-rot<lv<:sti z tjÚ iici pokladrr,v, výpiata rncecl.

nákrlp Pílh,1 cla sek;iček a traktůrku, nákup kanr:,:1ářsk_l,clr potŤťb"
nové klíčk,v11x 1,gřrjll$ clsvčtletlí{h,lli), nálrl"adni clíly k*

kl'crvinořezrr"

čeru,en
"75-91

č.;rr.'enec
95* l CI?

§lp*rr
1i}8_1

i:

,š,áťi

11]-a,tx

nákup truhliků a kvěiin k uvitaciitt ced*lirn obce
nákuir novÝc}r ktičůrra hl'ištč.í:loplatek za tIvalÝ
1,ý|rřr hirt*vosti z BU r1o poltladny, v,ýplat;i nrtlzd.

:8 ú92.*0 Kč

ž3

poplaiek za siaveLr*i;rcvotrení. nák-up Př{M da srkač*k a traklťle,n;rl"
itai§í přiimi,, zaTKů a piipi. ža }]ša^ kteró neb_,-l3" za;;lar:en_v 3l]0 l5
;:oplatek za cir,óí,ení poilpisrl, nák*p pc_třikr-l. pclštorné
clárkcr,* balíčk_va bialrilpřání k jiibil*u ilr;§)

?0 455.*ů Kč

2,11

vvl]ěr h(}tt]l,osti z BU c{o poklacin;-. vý,piaty rnczri.
Caiší příjniv za l'K{f a pcpl, za p§a" kteró rreb_vl1., z,aplae*ly }l2a15
iiárkol,é b.rlíčk5,a Lrlahapi,áni k jubileu {L4F, LŠ..í\,'}
l:át-rt1_- PHNí c1o sek.,:ček a ttaktůr,ict. nákup karrcelái,skÝch pi}lieb
$opliitc:k za tn,aii,pilbvt íMS). přijtm z prilrráirnu pcz*rrikri ih'[ll-}

3; ů:s"Oi} §č

2: 78ó"00 Kč

rlákup irríb*rračrrich brr,žul a vstupenek rlt"l clivadla
i,iŤlala artzri^ pl;platck za irvěření clokux-:r:rttij {SDŤli,
nákup ilárkii píc l1o-1,č llart--zelttá nr.inr:inka v *lrci i-:] rra vrtání
rlbčánkú
l, ,-.,*čr hotcl,osti z B'J d1 plrkladtrY

t8 {-lt3.íX] Kč

]]

2ú 55Éi,úi}Kč

2{3 b2B,ú{}

náklp

4"4.16,00

Kč

t ,lió.{]t} Kč

6:i},íJíJ Kč

J0

íT59_{]t}

Kč

ó 652.ů0 Kč

š]HN.{ na údržb,lrzeleni:

d*iší pří_jnrrr,, za 7Ka a p,:pi. za p§r,}, kt*ró rrelryly z*placen,y 3i]01
piístr:§ygii ;ra nohejlraior.ý turr*j Be*e§cvíce, r*žijlrínákup pro

Sřtt

4B5,*Q

Kč

11"ť

,§

{J]<}

náki:p kencelářsk;",ch pod,elr. blahopřártí akytic* rra vitání
občántťl.
r,ýběr lroici,osii z BL] i1o pokl*rirr3,, yýplata mezd, nákup režij.
í}laleriá]u.
řF{lv'í na údržb*zeienč, pellěžni daí pía t:*vé olrčánk_y, pcštor.,né
za l)I].

ji;bili:u (x,H. ],H}
akci Brlcžsk"l,trilt,l:lt

cXárkor.t bxiíčk;,"a bialropiáirí k

ll;ii,up sa<ir1, a pl-.rniicťk prl
pl'iien] na cldhlášerrí tn alehc pclr),fu i.{}{1. rlučto1,/rrrípře}rlarkrr
za ply*

Kč

6 58:,i}0

Kč

doklacl_v-, jsoer čisicr,án,v jedr-rcu číselncuřaiiau {pi'ijrrr3l a výáaje pCIstupně z3 §ťt-]L}u seřazr;*Ó
clle claturnu vyhlltr:r,ení). řo ko:rzultaci se sl. rrčetníjit*trr čísl*várrivylrorruje, nů}rotřehr-rj* ltlít dl,é čisel**
řady, zviášť ila piijr:ly a zvlašl' na \,ý,dajť. T*to číslcváraíje zi]y*{isrxú z důli*dťrrnalého púčtlipřijnror,ých

H*tcv*stn{

p*ki

aelr:i

etr rlok] a*iu.

Na základš ciiskuse č}*nťrF\r d*í:aručujeirrev,vsta\,0vál:i pokladních {příjmcr,ý-r:h i l,ýclajcrvýctr) dokiariu
přím* z účetnictl,iGr:rilic" p*l.*žujeme zir zl]},t§črré dvojí vypisováni rlaklartů {rrejprve §rrčllě a pak
za*vidúvání cla účgtniet\,í}". , ffiychtri" zjedncclrrši & zťlbktivnítel vedení poklaclny,.
§l. účctníu*51p 93,,sl.čtllla, že vysta\růvál:í přijl:,t*v,v-*11 61,yrlaja,,,3,c,}r pcrklatirrich clokiadu.i*iiž i:rovádčn*
r,účefninrs"vst*filu *orr{ic. půl]ze ótsďláz.i ve vtiinrečrrý*h příparJ*ctrl kr*čnímuvypsá*i trt*kladrriht:
doliladrr l"rlar,,r:č g etťll.ůclil n6l,ý,ch účetrrichpřípadúfieštčnení v rrč*tnímsy§tému za<iťitra rlor,á účetní
p*l*žka . , . nikd_v s* daný, úč*tnípŤípari ještě neúčto\jali,

bi
$ále

prilveclelril k*ntrola bank*vních výpisů z Č*skélrártrdni bankl.,(ČXBt a Ktttn*rčtri b;ink"v {KB}.
í}cčátečnizťrst*tek k 1.1,2ůi5 na bar*ioyním ťlčlur.,erJenélp l-r ČNB ie Kč t43.89?,8"1. \r jednollivýclr
mčsicí*h]*elerr až záři na terrtc ůčctpři*ltázejí finarrčnídt>tac* nrl Parduhick*lrs: kraje r.e vÝši Kč 4.53-1.irnčsíg,§oučasně jsr:rr z ťlčtr"r<rrlepi§Ovťrny ;i*plaťky zir vťd§ť}íúčtu"K*:nečlrý zůstatek na tonltlr
bank*r,ním účtr.rk 30,9"2*15 jo Kč l7{],137.44"
§ Půčátečnizůstatek k 1"3.2ú15 na bal:k*r,r:inr účtuvcdeirém E KBi* Idč 1,841.8l7,}*,V j*eln*t}ir.ý*h
nrčs{cíchlj.t ťťí!li}ůč*t1iřicházejí rlrrtačnípříjnly obce *d Fri:ta*črríh* ťrřaclr"r Pardubick*hr: kraje" příjmy dle
zákona rr l*r*riic}r, přrjnr_v za pr$nájem zá pohostinství, pieplatky z;r elektřinrr. př:jrny za zpětůý odpr*de"j
tř{dčrré]-rrr odpadu í§OP . " " papiť, sklo, plast_r,i, př{jrn_v za proilej obecrrie]r poz*mkťl íKč4.700,- (h.4B), l{č
1{}'},38{},- {LKJ, Kč E13. i:{]"- {VH}}, příjm.v TK{} na ťok 2015, ktcró n*b3lly průplaoenv h*tové. a]* byl,v
i,}ťl>plirťťlly nn bankcivní ričet *bce. l}ále r:a ťlčetpřicházejí přílnty *d bývalé pi. nájemk3ttě p*htlsíinstvi.

ry

b_vla

kteró jstlu vl,raáhárry sc}uctni c*str:u {škrlrla zpťistrbelrá ttestandardltinr rrk*nčenínrnáj*:u a r.jištčr:.vrn
invi:nt*rním zrt§iaťk*m} r, řárlr: trěkr:lika stukorull nrčsíčně.'Tento účetsl*r-ržíjaka čisišpl"*vrlz*í ričet
úbce" tzn. js+rr zněhr: placen_v vcšk*r* přijate í'aklur1.". rlar.v, poplatk"v,.... nap*. v,{llat3; tzt*zó prcl,áclč*é
na bank*vni účetz*nr*stn.anců a zasíupitelu, q-rch,od,v da*i z převodu netxrrvit*síi dle k*prri*h a plr:el*jxic}r
st::lur, íKč1,ó3ž.- {'§J}. Kč 40.9{i{}-- {VF,i" i-K" hdi,l}, přiry:čv*k do §clrtržg*i Železnýi'hhtlr ii{č 4,7{>{,},-'}"
sclivťilellý pií_tpěrlek tra stavbu pt1,1nnítr<* J. Švehly(Kč 1.ixj0,-}, sclrr,áler:ý příspčv*k na cslav,.., slroji:né
s výrcčrrítnrepiilcrtí Jat:a Husa {Kč 1.5íJí},-}. ptrplatek za r*a}rlas, zlrclove*í n*vého ge*metrickélr* plťlrtu
přod prcil*j*l:: *hec]íie}r pclzen,ikú {Kc:3,tX}{}.-}, pojištčnirrbecnil-io maj*tka Kc*trr*rativa (Kč ťl"}3§"-}.
zapsárrí zl::č* sp*jených s prcrleien: *b*crri*h p*zerurku r:a Kalaslrální:* riřarirl {ílč4x1,00{},-}, a datrš{.
l}r: k*nzultirci se sl. účetrlirrárn b_vlrr ry-sr;ětlen.v některé plati:.v. které neb"vl.v na pn.lí p*hi*rl r:kartržitě
identiiŤk*v*lehré, rrapŤ. platb$ rozbiasri (rádia), pojištršl:ínrajetku..,,
\r ránrei diskuse b"vi.v člerr,v FV ř*šcrr,v poplatkrr,- za r.*rlelrí cllrou bankovnich rlčtů.Ť{avrhujctne
zastupit*lstrtr pr*j*clrrání a zl,ážcrlj kr*ků r,ecloucích ke snižcni bank*r,,lrich ;:c,lplatků, pi:př. i zr.,:črrč
lranl,i_1,," * které m* e*lec ulcže*,v sr,,* iinančrri pr<;středk3, 1ČXn je povinnč určena *rl stái*, ,., pr*č j* r*rly
l,*t}ení t*lrotc ťlčtr:zpopla*t*:t*. zvilž*tti setrrrání, popř. r,,,vjerlnání ntlvýeir podrtinek pr* v*tiení ťtr{lul t"t
í{B}.
Hliasr:váni o hank" učte*lr a ]_rankácl"l užívirnÝ"*lr E;bcí,..rrávr?r Z* l,iz r,Ýše
i*r*: VŘí, DK;r. PSo
I}roti:
Zrlržel se:
^

Fli

.\a př{šti jed*áxi

zťlstall.á pror.*sí kcntroltt přijatý,*h f*ktul" p:lacclvt:ieh snr]eiv" výpiatu ,1t*r,tl
;rrac*r.,níkir na §PP a zastrrpiteiu z* iedr:n až zái"i 2{]15.

§iskuse prr:bihal*

rr

jedrrotlivýcir bodů ietirránr.

§alši jedr:á*i FV jc přcrlbčžrrěstantlveit* na f
Jednáni

FY rrk**čila PFV

ve 20:00

hod,

Zaplsv:,hotcvila: V?adana Ríhavá {?FY

i . j ii,ZiJ15

ďt

{ff

'

'l

*d 1 §:00 lrod.

