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

:

29.8.2011

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

Zapisovatel

:

Ing.Jiří Pospíšil

18.30 – 20.15 hod.

Program :
1. KONTROLA PLNĚNÍ A PODPIS ZÁPISU FV Č.4/2011
2. HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA I.POLOLETÍ 2011
3. INFORMACE O PŘIJETÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.3/2011
4. OPTIMALIZACE DANĚ Z NEMOVITOSTÍ – INFO Z JEDNÁNÍ NA FÚ BUČOVICE
5. NÁVRH SYSTÉMU FINANČNÍCH PODPOR PRO NNO - DOKLADOVÁ ČÁST
6. SEEMO – SYSTÉM EFEKTIVNÍ EVIDENCE MAJETKU OBCÍ
7. OSTATNÍ, DISKUSE
.
1. KONTROLA PLNĚNÍ A PODPIS ZÁPISU FV Č.4/2011
Bc.Martin Šmedek předložil hodnocení plnění rozpočtu obce za I.a II.Q.2011 05/2011 a specifikoval
položky, kde dochází ke změnám vč. zapracování úprav po RO.č.3.
Ing.Jiří Pospíšil informoval o v průběhu a výsledku jednání na fin.úřadě ve věci daně z nemovitostíviz.samostatný bod č.3. Bc.Novák se zasadil o projednání a schválení vyhlášky č.1/2011 o místním
poplatku za výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení, která byla schválena usnesením
č.2/2011 na jednání ZO dne 9.6.2011 .
Jednání o návrhu způsobu schvalování a evidence čerpání jednotlivých paragrafů výdajů, zejména §
3111,3113,3117,3639,6112,6171 proběhne po vyhodnocení 1.pol.2011.
Předseda FV má na dnešní jednání připraven návrh systému podpory NNO vč.návrhu formulářů.
Výše uvedeným jsou úkoly z minulých zápisů splněny.
Ze zápisu č.2/2011 vyplývá, že bc.Novák zkontaktuje ředitelky a pomůže vypracovat vzorovou
tabulku, s průběžným hodnocením údaje výsledků hospodaření p.o. na základě podkladů od účetní.
Tabulka vytvořena-do příští schůze FV bc.Novák doplní - úkol trvá.
V této souvislosti upozornil Ing.Tomáš Jeřábek na provázanost sledování hospodaření ZŠ společně se
Školskou radou, mezi jejíž úkoly patří mimo jiné zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
vč.projednávání návrhu rozpočtu ZŠ a vyjadřuje se k výsledkům hospodaření.
NÁVRHY A DOPORUČENÍ
FV doporučuje Radě prověřit funkčnost a plnění úkolů Školské rady, zejména provést kontrolu zápisů
z jednání ŠR a navrhuje spolupráci členů FV se ŠR při projednávání návrhu rozpočtu ZŠ hodnocení
výsledků hospodaření.
ÚKOLY A TERMÍNY
Bc.Novák projedná na příští Radě obce

pro
4

proti
0

zdržel se
0

2. HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA I.POLOLETÍ 2011
Bc. Martin Šmedek doposud neobdržel podklady pro vypracování.
NÁVRHY A DOPORUČENÍ
- dopracovat
ÚKOLY A TERMÍNY
do 14 dnů tj. 10.9.2011
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ – nehlasováno
3. INFORMACE O PŘIJETÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.3/2011
Bc.Pavel Novák podal zprávu o průběhu přípravy RO.č.3, které připravila rada obce bez projednání
s finančním výborem.
NÁVRHY A DOPORUČENÍ
Výbor nesouhlasí s takovýmto postupem a vyjadřuje nesouhlas s jeho obsahem bez řádného
zdůvodnění potřebnosti a upřesnění účelu možného využití prostředků z EDP. Vyzýváme Radu k
písemnému zdůvodnění jejich návrhu – komentáři k RO č.3., který by objasnil nejednoznačnost výkladu
obsahu smlouvy týkající se ustanovení účelu možného využití těchto prostředků.
ÚKOLY A TERMÍNY
pro
proti
zdržel se
Bc.Pavel Novák – projedná na příští Radě obce
4
0
0
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ –
4. OPTIMALIZACE DANĚ Z NEMOVITOSTÍ
Předseda FV informoval o výsledku jednání na FÚ. Pracovnice FÚ doporučila s ohledem na právní
vakuum a špatné zkušenosti s předchozími návrhy na regulativní charakter využití daně z nemovitosti,
od tohoto záměru prozatím upustit. Z výše uvedeného důvodu byl konzultován alespoň správnost
obsahu návrhu znění případné vyhlášky na zvýšení koeficientu daně z nemovitostí – viz.příloha zápisu.
NÁVRHY A DOPORUČENÍ
- vzít na vědomí a mít připraveno pro případné budoucí využití s ohledem na vývoj plnění rozpočtu a
plán investic následujících období
ÚKOLY A TERMÍNY
bez úkolu
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ – nehlasováno
5. NÁVRH SYSTÉMU FINANČNÍCH PODPOR PRO NNO - DOKLADOVÁ ČÁST
Zúčastnění se shodli na potřebnosti zavedení systémového řešení podpory činnosti NNO, které by
vytvořilo transparentní, rovné a předem dané podmínky a motivovalo organizace k zajišťování si
prostředků i z jiných zdrojů. Předseda představil návrh dokladové části systému podpory (zásady,
žádost, smlouvy, vyúčtování, závěrečná zpráva), který vychází z doposud vrácených formulářů
jednotlivých NNO, které se aktivně zapojily do tvorby systému v rámci dotazníkové akce v loňském
roce.
NÁVRHY A DOPORUČENÍ
Materiály budou zaslány jednotlivým členům k připomínkování do příští schůze FV s cílem poté předat
k projednání do Rady obce a doporučit ZO ke schválení na nejbližším jednání.
ÚKOLY A TERMÍNY
Předseda FV do konce týdne zašle členům FV.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ - nehlasováno

6. SEEMO – SYSTÉM EFEKTIVNÍ EVIDENCE MAJETKU OBCÍ
S ohledem na plánované oceňování majetku z důvodu zahájení odepisování obecního majetku vyvstala
potřeba ocenění majetku. Za tímto účelem proběhnou školení na JMK, kterých se zúčastní účetní a
předseda FV.
Současně s tímto účetním oceněním by bylo potřebné uskutečnit i dlouho zvažovanou provozní
evidenci nemovitého majetku, která by indikovala aktuální stav konstrukcí, provozních nákladů a
reálnou hodnotu majetku v držení obce. Na jejím základě by pak bylo možné vytvořit plán správ,
údržby a oprav. K tomuto účelu předseda FV prezentoval návrh systému evidence majetku obce
SEEMO - nm.
ÚKOLY A TERMÍNY
Ing. Jiří Pospíšil seznámí vedení obce se SEEMO a projedná vhodnost a možnost jeho využití pro
potřeby obce Letonice na objektech v držení obce. Termín 30.09.2011
pro
proti
zdržel se
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
4

0

0

7. OSTATNÍ, DISKUSE
Připomínáme požadavek na Radu obce na výsledek sledování spotřeby energií jednotlivých objektů,
aby bylo možné zjistit a eliminovat případnou zbytečnou ztrátovost návrhem efektivnějšího způsobu
provozu, případně jednáním formou soutěže o výhodnějšího dodavatele energií.
Současně FV upozorňuje na potřebu zavedení energetického managementu dle EA na objektu
MŠ , aby byly splněny podmínky získané dotace ze SFŽP a bylo dosaženo projektovaných úspor,
se kterými již bude pracovat návrh rozpočtu na rok 2012.
FV dále vyzývá Radu obce k provedení revize všech v minulosti uzavřených dotačních smluv
(ČOV - SFŽP, Obecní dům - SZIF, Rybník Šmolesa - SFŽP, EDP, ..) s cílem ozřejmit si a
uvědomit si z nich vyplývající závazky, jejichž nedodržení by mohlo mít dopad na rozpočty obce
v následujících obdobích a o výsledku revize smluv písemně informovat FV a ZO.

Zapsal :

Ing. Jiří Pospíšil v.r.

Ověřil :

Přílohy :
- schválená verze RO č.3/2011 (PN.xls)
- dokladová část návrhu systému podpor NNO (JP.xls)
- SEEMO pro MŠ (JP.xls)

Ing.Josef Marek, v.r.

