Zápis z jednání FINANČNÍHO VÝBORU obce Letonice č. 4/2011
Termín jednání

:

31.5.2011

Místo konání

:

Horní zasedací místnost OÚ

Účastníci

:

Jana Lefnerová - omluvena, Ing. Josef Marek, Bc. Pavel Novák
Bc. Martin Šmedek, ing. Jiří Pospíšil

Pozvaní účastníci

:

Ing.Tomáš Jeřábek, ing.Jiří Skokan

Zapisovatel

:

Ing.Jiří Pospíšil

17.00 – 19.45 hod.

Program :
1. KONTROLA PLNĚNÍ A PODPIS ZÁPISU FV Č.3/2011
2. HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ , NÁVRH ZNĚNÍ
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2011
3. OPTIMALIZACE DANĚ Z NEMOVITOSTÍ
4. VYHLÁŠKA TÝKAJÍCÍ SE VÝBĚRU POPLATKŮ Z LOTERIJNÍCH A VÝHERNÍCH
AUTOMATŮ
5. NÁVRHY ZPŮSOBŮ ČERPÁNÍ POLOŽEK ROZPOČTU OBCE
6. INFORMACE O POKRAČOVÁNÍ V PRÁCI NA NÁVRHU SYSTÉMU FINANČNÍCH
PODPOR PRO NNO
7. SEZNÁMENÍ SE SE ZNĚNÍM AUDITU HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2010
8. OSTATNÍ, DISKUSE
.
1. KONTROLA PLNĚNÍ A PODPIS ZÁPISU FV Č.3/2011
Bc.Martin Šmedek předložil hodnocení plnění rozpočtu obce za uplynulé období do 05/2011 a
specifikoval položky, kde dochází ke změnám a které bude třeba řešit RO č.2.
Ing.Jiří Pospíšil informoval o v průběhu a výsledku v pořadí druhé společné schůzky zástupců NNO úkol splněn a dále o výsledku jednání na fin.úřadě ve věci daně z nemovitostí-viz.samostatný bod č.7.
Bc.Novák se zasadil na jednání Rady o ustanovení komise komunitního vzdělávání, rodinné a sociální
péče.
2. HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ , NÁVRH ZNĚNÍ
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2011
Bc. Martin Šmedek na základě podkladů účetní vypracoval a seznámil zúčastněné s přehledem čerpání
jednotlivých položek rozpočtu obce na rok 2011. Byl doporučen tento další postup – viz.návrhy a
doporučení.
NÁVRHY A DOPORUČENÍ
- vzít na vědomí, pokračovat ve zpracování dat, využít materiály pro vypracování návrhu RO č.2
s průběžnou aktualizací dat
ÚKOLY A TERMÍNY
Do 9.6.2011 zpracovat návrh RO č.2 - předseda FV a účetní obce
pro
proti
zdržel se
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ –
4

3. OPTIMALIZACE DANĚ Z NEMOVITOSTÍ
Předseda FV doposud neabsolvoval jednání na FÚ – úkol trvá.

0

0

4. VYHLÁŠKA TÝKAJÍCÍ SE VÝBĚRU POPLATKŮ Z LOTERIJNÍCH A VÝHERNÍCH
AUTOMATŮ
Pavel Novák vysvětlil rozdělení pojmů - klasické (VHP – výherní hrací přístroj - 5.000 /aut./čtvrtrok)
VLT IVT (videoloterijní terminál) a sdělil, že se mu doposud nepodařilo zjistit, jaký je oficiální stav
počtů a rozmístění VHP a VLT IVT v naší obci.
DO komentáře zpravodaje bych navrhoval doplnil vysvětlení co je to výherní hrací automat, jiné
technické herní zařízení, výherní hrací přístroj.
NÁVRHY A DOPORUČENÍ
Dopracovat a předložit ZO na následujícím jednání ke schválení návrh obecní vyhlášky řešící zavedení
nové místní daně z provozu loterijních a výherních automatů s účinností od 1.7.2011
ÚKOLY A TERMÍNY
pro
proti
zdržel se
Bc.Novák - termín 9.6.2011
4
0
0
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
5. NÁVRHY ZPŮSOBŮ ČERPÁNÍ POLOŽEK ROZPOČTU OBCE
K zadanému úkolu - navrhnout způsob schvalování a evidence čerpání jednotlivých paragrafů výdajů,
zejména § 3111,3113,3117,3639,6112,6171 byly předložen jeden návrh.
NÁVRHY A DOPORUČENÍ
Ing.Pospíšil - tento bod přesunout do druhé poloviny roku po vyhodnocení hospodaření půlroku.
ÚKOLY A TERMÍNY
Zabývat se tímto bodem na jednání FV v druhé polovině roku.
pro
proti
zdržel se
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
4

0

0

6. INFORMACE O POKRAČOVÁNÍ V PRÁCI NA NÁVRHU SYSTÉMU FINANČNÍCH
PODPOR PRO NNO
Po dohodě předsedy se starostou obce a PROCYON, o.s. vyzval starosta zástupce NNO ke druhé
společné schůzce s cílem informovat o současných možnostech aktivnějšího zapojení NNO do
spolupráce na obecních aktivitách a představit některé současné trendy využívání NNO pro rozvoj
obce.
Na této schůzce, kde se dostavili pouze zástupci PROCYON,o.s., ČSČK, SPŠ a TJ, předseda FV
seznámil s výsledkem vyhodnocení dotazníkového šetření, do kterého se aktivně zapojily pouze tři
subjekty – MS, PROCYON a ČSČK. Jak bylo konstatováno v minulém zápise pro Radu obce je
zřejmý u většiny (krom TJ a PROCYON) stav nepřipravenosti ostatních NNO čerpat samostatně
dotační prostředky.
NÁVRHY A DOPORUČENÍ
Dopracovat a předložit systém podpory předložený předsedou FV o dokumentační část – žádost,
smlouva, vyúčtování.
ÚKOLY A TERMÍNY
Předseda FV zapracuje připomínky členů FV, zejména do systému, jednoznačně stanoví podmínku
administrativní připravenosti NNO na čerpání dotací a připraví na příští schůzku FV konečné znění
nulté verze vč.návrhu formulářů.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

pro
4

proti
0

zdržel se
0

7. SEZNÁMENÍ SE SE ZNĚNÍM AUDITU HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2010
Bylo přečteno znění zprávy auditora o hospodaření obce za rok 2010 a projednávány návrhy auditora
na zlepšení.
ÚKOLY A TERMÍNY
Předseda FV připraví ve spolupráci s předsedou stavební komise pravidla pro zadávání veřejných
zakázek do 9.6.2011.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

pro
4

proti
0

zdržel se
0

8. OSTATNÍ, DISKUSE
Informace předsedy o průběhu projektu MŠ Letonice - realizace úspor energie.
Informace předsedy o aktualizaci a podání žádosti na projekt výstavby IN-LINE turistického přivaděče
Doposud jsme neobdrželi výsledek požadavku na Radu obce o zpětnou vazbu na sledování spotřeby
energií jednotlivých objektů.
Bc.Novák informoval o průběhu jednání rad za uplynulé období ve vztahu k rozpočtovým potřebám,
zejména o využití dotačních prostředků z EDP.
Do komise byly před jednáním předloženy materiály týkající se hospodaření obce za rok 2010, vč.
zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010. Komise po seznámení se s obsahem
materiálů bere na vědomí závěrečný výrok auditora - bez výhrad a doporučuje zastupitelstvu schválit
závěrečný účet za rok 2010.
Zapsal :

Ing. Jiří Pospíšil v.r.

Ověřil :

Přílohy :
- přehled plnění rozpočtu obce do 05/2011 (MŠ – .xls)
- návrh RO č.2/2011 (JP – xls)
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
- závěrečný účet 2010
- tabulkové zpracování vyhodnocení dotazníků NNO (JP.xls)

Bc.Pavel Novák, v.r.

