Zápis z jednání FINANČNÍHO VÝBORU obce Letonice č. 2/2011
Termín jednání

:

28.2.2011

Místo konání

:

Horní zasedací místnost OÚ
Letonice, Nová 449

Účastníci

:

Ing. Josef Marek, Bc. Pavel Novák
Bc. Martin Šmedek, ing. Jiří Pospíšil

Pozvaní účastníci

:

Zapisovatel

:

19.00 – 21.45 hod.

Ing.Jiří Pospíšil

Program :
1. KONTROLA PLNĚNÍ A PODPIS ZÁPISU FV Č.1/2011
2. HODNOCENÍ ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZA LEDEN 2011
3. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY KONTROL NA ZŠ A MŠ A NÁVRHY ZMĚN V
EVIDENCI A VÝKAZECH ČERPÁNÍ PO
4. ZÁVĚRY Z INVENTARIZACE MAJETKU
5. PROJEDNÁNÍ KONEČNÉHO ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU FIN.VÝBORU, KTERÝ
BUDE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ DO ZO
6. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ A POKROČENÍ V PRÁCI NA NÁVRHU SYSTÉMU
FINANČNÍCH PODPOR PRO NNO
7. PROJEDNÁNÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.1/2011

1. KONTROLA PLNĚNÍ A PODPIS ZÁPISU FV Č.1/2011
Úkol č.1 - předseda seznámil vedení obce s obsahem zápisu, jehož součástí jsou návrhy opatření. Tyto
budou projednány v Radě a na pracovním zastupitelstvu 1.3.2011.
Úkol č.2 - předseda na dnešním jednání informoval o průběhu a výsledku šetření na MŠ a ZŠ a na
dnešní jednání zajistil výstupy o hospodaření a čerpání rozpočtů za uplynulé tři roky a návrh na
možnou změnu dosavadního způsobu sledování čerpání prostředků rozpočtu roku 2011 a
následujících
Úkol č.3 – členové obdrželi od předsedy návrh Jednacího řádu a na dnešním jednání doplní své
připomínky.
2. HODNOCENÍ ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZA LEDEN 2011
Provedena kontrola čerpání na základě výsledovky z účetnictví obce. Konstatováno předpokládané
čerpání v jednotlivých položkách dle schváleného rozpočtu.
NÁVRHY A DOPORUČENÍ
Požadavek na účetní zasílat bc.Šmedkovi aktuální měsíční výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu obce,
který bude nadále vypracovávat a zaznamenávat do evidenčního listu aktuální hodnoty čerpání
rozpočtu obce dle jednotlivých paragrafů.
ÚKOLY A TERMÍNY
Bc.Šmedek projedná s účetní obce do konce března a nadále bude plnit výše uvedené..
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ – nehlasováno

3. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY KONTROL NA ZŠ A MŠ A NÁVRHY ZMĚN V
EVIDENCI A VÝKAZECH ČERPÁNÍ PO
Předseda na společných jednáních s ředitelkami MŠ a ZŠ provedl kontrolu dokladů hospodaření p.o.
za rok 2010, nechal si předložit návrhy rozpočtů - požadavků na příspěvky z rozpočtu obce za roky
2009-2011, a byl seznámen s dosavadním průběhem jednoročního vyúčtovávání čerpání rozpočtu.
Starostou obce byl FV předložen k vyjádření požadavek ředitelek obou p.o. na rozpuštění kladného
výsledku hospodaření u ZŠ 133 tis.Kč a MŠ 95 tis.Kč do fondů odměn.
Předseda informoval o zjištěném rozdílu v účetnictví a v evidenci majetku ZŠ s tím, že ředitelka ZŠ
zjistí, jak k této nesrovnalosti došlo a provede narovnání nesouladu (např. doložením likvidačních
protokolů,..).
Na základě aktuálních dokladů o hospodaření p.o. provedl předseda společně s účetní obce
namátkovou kontrolu hospodaření (viz.protokoly o kontrole ze dne 10.2.2011 - příloha)
NÁVRHY A DOPORUČENÍ
Na základě dostupných dokladů FV navrhuje:
- požádat ředitelky škol k přepracování požadavku na letošní rok a následnému předkládání návrhů na
příspěvek ve stejném paragrafovém znění jako je výsledovka hospodaření, zpracovaném na základě
vyhodnocení předcházejících tří čtvrtletí, s ohledem na skutečný a předpokládaný stav počtu žáků a na
výsledek hospodaření předcházejícího roku. Ředitelky budou nově kvartálně, vždy k poslednímu dni
následujícího měsíce nového čtvrtletí předkládat výsledek hospodaření své organizace na obecní úřad.
ÚKOLY A TERMÍNY
Bc.Novák zkontaktuje ředitelky a pomůže vypracovat vzorovou tabulku, ve které bude možné průběžně
doplňovat aktuální kvartální údaje výsledků hospodaření p.o. Tyto si ředitelky vyžádají od své účetní,
aby byly schopné dodržet termín předložení čtvrtletního výkazu bc.Novákovi, který bude nadále tyto
údaje zaznamenávat do evidenčního listu rozpočtu p.o. Termín 31.3.2011
pro
proti
zdržel se
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
4

0

0

4. ZÁVĚRY Z INVENTARIZACE MAJETKU
Členové se seznámili s obsahem zápisu HIK z provedené inventarizace majetku bez připomínek.
5. PROJEDNÁNÍ KONEČNÉHO ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU FIN.VÝBORU, KTERÝ
BUDE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ DO ZO
K předloženému návrhu byly vzneseny připomínky a doplnění, které byly zapracovány do konečné
verze s označením 28022011, která bude předložena k projednání a schválení na nadcházejícím
březnovém ZO.
NÁVRHY A DOPORUČENÍ
Předložit ke schválení v ZO.
ÚKOLY A TERMÍNY
Ing.Josef Marek bude na ZO zpravodajem k danému bodu. Termín 17.03.2011
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
pro
4

proti
0

zdržel se
0

6. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ A POKROČENÍ V PRÁCI NA NÁVRHU SYSTÉMU
FINANČNÍCH PODPOR PRO NNO
Dne 11.2.2011 byla proveden zápis z kontroly použití finančních prostředků poskytnutých NNO
z rozpočtu obce v roce 2010, se kterým byli členové výboru seznámeni. Byla diskutována jednotná
forma předkládání vyúčtování, která bude řešena současně s pravidly poskytování dotací.
Výbor byl dále seznámen se třemi doposud vrácenými dotazníky od NNO – PROCYON, Myslivecké
sdružení a ČČK (viz.příloha).

NÁVRHY A DOPORUČENÍ
Ve spolupráci s PROCYON, o.s. zajistit základní školení vedoucích NNO na předpokládané dotační
programy –JMK, MAS, NADACE.
Opětovné svolání zástupců NNO za účelem společné snahy o doplnění základních statistických údajů a
dokladů pro standardní fungování NNO s cílem zajistit základní připravenost pro možnost předkládání
projektových žádostí s cílem získat dotační prostředky i z jiných než obecních zdrojů.
ÚKOLY A TERMÍNY
Ing.Jiří Pospíšil projedná se starostou termín a obsah v pořadí druhé společné schůzky zástupců NNO
a zajistí jeho realizaci v termínu do 30.4.2011
pro
proti
zdržel se
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
4

0

0

7. PROJEDNÁNÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.1/2011
Předseda seznámil členy s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2010 a na jeho základě
navrhl k projednání možné úpravy v jednotlivých paragrafech a požádal přítomné k práci na rozborech
jednotlivých paragrafů. Současně bc.Novák (člen rady) předložil požadavky Rady obce na čerpání
rozpočtu a také návrhy na rozpočtové opatření k projednání ve FV.
NÁVRHY A DOPORUČENÍ
Ing.Marek po nastudování zák. o dani z nemovitosti připraví možný návrh na aktualizaci sazby DzN
s cílem zefektivnit a logicky provázat s potřebami obce, vč.návrhu změny výše koeficientu.
Bc.Pavel Novák připraví možný návrh na aktualizaci či novelu vyhlášky obce týkající se výběru
poplatků z loterijních a výherních automatů
Ing.Pospíšil připraví návrh rozpočtového opatření č.1/2011 v upraveném znění s doplněným
komentářem – viz.příloha
Členové výboru při návrhu RO č.1/2011 vycházely z návrhů rady obce podložených reálnými
potřebami obce, které však znamenají při současně známých možnostech rozpočtu obce maximum
možného navýšení. I proto členové FV proto doporučují :
- zapojit zpět do rozpočtu obce kladné výsledky hospodaření p.o.
- do vyjasnění skutečné výše získané dotace ze SZIF (720 tis.Kč na příjmové straně rozpočtu), která
znamená jisté riziko rozpočtu, nezahajovat další nové financování
ÚKOLY A TERMÍNY
Ing.Jiří Pospíšil bude na ZO zpravodajem k danému bodu v rámci projednání a schvalování
rozpočtového opatření č.1/2011. Termín 17.03.2011
pro
proti
zdržel se
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
4

Zapsal :

Ing. Jiří Pospíšil v.r.

Ověřil :

0

Bc. Martin Šmedek v.r.

Přílohy :
- zápis o výsledku řádné inventarizace majetku ke dni 31.12.2010
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 1/2011
- protokoly o kontrole hospodaření p.o. MŠ a ZŠ ze dne 10.2.2011
- protokol o kontrole použití fin.prostředků NNO za rok 2010
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 12/2010
- konečné znění Jednacího řádu FV
- tabulka rozpočtu obce 2011 s návrhem RO č.1/2011

0

