ZPRÁVA č.3
o činnosti finančního výboru obce Letonice za období od 9.6.2011 do 30.9.2011
Finanční výbor pracoval v tomto období ve složení
Bc.Pavel Novák, ing.Josef Marek, bc.Martin Šmedek, Jana Lefnerová a ing.Jiří Pospíšil.
Za uplynulé období se členové sešli na jednom společném jednání, které se uskutečnilo 29.8.2011.
Jednalo se o pátou letošní schůzi FV, za účasti čtyř členů FV a 1 hosta, kdy se řešilo :
1. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ
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.
2. HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA I.POLOLETÍ 2011
doplnit přehled
3. INFORMACE O PŘIJETÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.3/2011
Výbor nesouhlasí se schvalováním rozpočtového opatření bez předchozího projednání ve Finančním
výboru a vyjadřuje nesouhlas s jeho obsahem bez řádného zdůvodnění potřebnosti a upřesnění účelu
možného využití prostředků z EDP. FV vyzval Radu k písemnému zdůvodnění jejich návrhu –
komentáři k RO č.3., který by objasnil nejednoznačnost výkladu obsahu smlouvy o poskytnutí
prostředků, týkající se ustanovení účelu možného využití těchto prostředků.
4. OPTIMALIZACE DANĚ Z NEMOVITOSTÍ
Výbor bere na vědomí informaci předsedy o možnostech a připravenosti podkladů pro případné
budoucí využití s ohledem na vývoj plnění rozpočtu a plán investic následujících období jako
alternativu úvěru od bankovního sektoru.
5. NÁVRH SYSTÉMU FINANČNÍCH PODPOR PRO NNO - DOKLADOVÁ ČÁST
Po cca půlroční práci na systému poskytování finančních podpor pro NNO, budou zpracované
materiály k systému předány k projednání do Rady obce a doporučeny do ZO ke schválení na
nejbližším jednání.
6. SEEMO – SYSTÉM EFEKTIVNÍ EVIDENCE MAJETKU OBCÍ
Se systémem efektivní evidence bude seznámeno vedení obce a bude doporučena vhodnost a možnost
jeho využití pro potřeby obce Letonice na objektech v držení obce.
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 – viz.SEEMO.
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 rozpočet obce v následujících obdobích
a o výsledku revize smluv písemně informovat FV a ZO.

Jako předseda FV, spoluzodpovědný za přípravu návrhu rozpočtu na rok 2012, vyzývám všechny
členy zastupitelstva Obce a ředitelky příspěvkových organizací, aby do 30.10.2011 předložily na
Obecní úřad písemné návrhy a požadavky, které by měly být obsaženy v návrhu rozpočtu Obce na rok
2012. Návrhy by měly obsahovat u p.o. - rozpočet v členění položek dle výsledovky hospodaření se
stručným komentářem, u zastupitelských návrhů se bude jednat o stručný popis záměru, aby bylo
zřejmé- kdo návrh předkládá, co je předmětem návrhu a jaké budou výsledky, jak si představuje
realizaci a financování projektu (z jakého zdroje – vlastní, dotace, dary,..), s kým počítá při realizaci
(partneři,) kdy by se měl projekt realizovat (termín), kolik jsou předpokládané náklady.
Na závěr chci požádat ZO v souladu s Jednacím řádem FV o vzetí na vědomí odstoupení členky FV
paní Jany Lefnerové a schválení doplnění pátým členem FV – mgr.Tomášem Jeřábkem, který
s kandidaturou a se svým zařazením do FV souhlasí.
Návrh na usnesení :
ZO bere na vědomí :
- obsah zprávy o činnosti FV za období 06-09/2011
- odstoupení členky FV Jany Lefnerové ke dni 30.9.2011
ZO schvaluje :
- jmenování mgr.Tomáše Jeřábka za nového člena FV od 1.10.2011

V Letonicích dne 30.9.2011

Za FV - ing.Jiří Pospíšil - předseda

a ukládá Radě obce :
- prověřit funkčnost a plnění úkolů Školské rady, případně navrhnout potřebné změny
(termín - konec října 2011)
- zavedení energetického managementu a další opatření dle smlouvy se SFŽP na MŠ
(termín – od 1.10.2011)
- zajistit evidenci spotřeby energií za objekty ve vlastnictví obce za poslední tři roky zpět ( termín do
konce října)
- zajistit průběžnou týdenní evidenci spotřeb energií u všech objektů (termín – od 1.10.2011)
- zahájit evidenci nemovitostí s cílem dát do pořádku archivní a aktuální údaje a materiály (vlastnické
vztahy, nájmy, proj. dokumentace skutečného stavu, revize, ..), zjistit skutečný stav konstrukcí objektů a
potřebu nákladů na nezbytné opravy s ohledem na rozpočet obce v následujících obdobích (v první fázi
alespoň u ZŠ, MŠ, OBECNÍ DŮM a OBCHODNÍ STŘEDISKO - do konce roku 2011, u ostatních do
konce března 2012).
- provést analýzu závazků z uzavřených smluv na dotační prostředky

