ZPRÁVA č.5
o činnosti finančního výboru obce Letonice za období od 30.9.2011 do 27.12.2011
Finanční výbor pracoval v tomto období ve složení
Bc.Pavel Novák, ing.Josef Marek, bc.Martin Šmedek, ing.Tomáš Jeřábek a ing.Jiří Pospíšil.
Za uplynulé období se členové sešli na dvou společných jednáních, která se uskutečnila 26.10.2011 a
9.12.2011. Jednalo se o šestou a sedmou schůzi FV, za účasti všech pěti členů FV a 2 hostů, kdy se
řešilo :
1. KONTROLA PLNĚNÍ A PODPIS ZÁPISU FV Č.5/2011
Výše uvedeným jsou úkoly z minulých zápisů splněny.
2. HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA I-III.Q 2011 VČ. ROZPOČTŮ P.O.
S ohledem na zjištěné skutečnosti požádána rada o předložení předpokládaného plnění na zbývající tři
měsíce vyplývající ze závazků. Ekonomka předloží odhad mandatorních výdajů do konce roku.
S ohledem na zjištěné nedostatky při kontrole dokladování závazků, kterou provedl předseda FV, kdy
nebylo možné doložit znění smluvních závazků (konkrétně ZŠ- dotace na počítačovou učebnu) a ve
zřizovací listině není nikde zmínka o způsobu schvalování a čerpání takových dotací, navrhuje FV
vytvoření šanonu pro doklady, majících vztah k čerpání z jednotlivých položek rozpočtu obce
s úvodním listem obsahujícím předmět závazku, termín schválení a podpis schvalujícího, případně
odkaz na zřizovací či jinou pověřující listinu.
3. PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Č.4 A 5/ 2011
Výbor před projednáváním RO č.4 požaduje předložení smluvních ujednání k projektu „EU školám“ a
akci MIDWAY. K navýšení výdajové stránky rozpočtu v paragrafu 3399 (SPOZ) FV navrhuje ZO,
s ohledem na pasivní bilanci dvou kulturních akcí a předpokládanou další pasivní bilanci u třetí
aktivity (pořízení 500ks kalendářů), nepodpořit návrh na krytí ztrát v plné výši z rozpočtu obce a
vyžadovat alespoň min. návratnost prostředků formou příjmu z prodej v min.výši 20 000Kč. Současně
tento stav kvalifikujeme jako porušení rozpočtové kázně „správce“ tohoto paragrafu. V souvislosti
s takto nesystémově pojatou propagací obce FV navrhuje ZO pro příští období vytvořit plán
propagace obce a další propagační aktivity realizovat důsledně podle něj. U rozp. opatření č.5
navrhuje FV ZO pověřit starostu jeho schválením, po předchozí společné přípravě s ekonomkou a
předsedou FV.
4. NÁVRH SYSTÉMU FINANČNÍCH PODPOR PRO NNO - DOKLADOVÁ ČÁST
FV doporučuje tato pravidla před schvalováním v ZO nejdříve představit na společném setkání
zastupitelům a zástupcům NNO a vysvětlit účel a smysl: stanovení pravidel, díky nimž bude možné
dosažení kontroly využívání veřejných prostředků prostřednictvím základního monitoringu,
zefektivnění vynaložených prostředků, tlak na organizace k plnění základních administrativních úkonů
NNO, zvýšení dotační gramotnosti a zvýšení propagace obce, jakožto dárce prostředků a požádat o
případná doplnění. Předseda navrhne projednání a schválení na prosincovém zastupitelstvu, aby
jejich platnost nabyla účinnosti od Nového roku.
5. OSTATNÍ, DISKUSE
Připomínáme požadavek na Radu obce na výsledek sledování spotřeby energií jednotlivých objektů,
trvá upozornění na potřebu zavedení energetického managementu dle EA na objektu MŠ a
provedení revize závazků všech v minulosti uzavřených dotačních smluv (ČOV - SFŽP, Obecní
dům - SZIF, Rybník Šmolesa - SFŽP, EDP, ..). Doposud nesplněno. Nově doporučujeme o
rozšíření na všechny „aktivní“ smlouvy.
(podrobněji viz.zápis z FV č.6)

Dále se uskutečnila tři samostatná jednání s jednotlivými členy FV dle témat zadaných úkolů (RO,
hospodaření p.o., pravidla NNO a dvě za účasti ředitelek MŠ a ZŠ při kontrole v jejich zařízeních.
Současně v daném období probíhala kontrolní měření průběhů teplot a vlhkostí na objektech MŠ a ZŠ
s cílem zjistit možnosti zefektivnění provozu formou přenastavení na úspornější režim a zavedení
systému správy tohoto zařízení, na jehož provoz tečou nehospodárně prostředky z rozpočtu obce. O
výsledcích měření byly informovány ředitelky zařízení a vedení obce s návrhy na řešení, které FV
předkládá i na dnešním jednání ZO.
1. zavedení SEEMO
2. nasazení měřících zařízení
3. přenastavení stávajících systémů MaR
4. v rámci disponibilních prostředků investovat do zvýšení účinnosti zdrojů
5. zvážit možnosti zateplení objektů s využitím dotací
V rámci samostatných témat se členové FV podíleli na vypracování :
- systému průběžného sledování vývoje rozpočtu obce – mgr.Šmedek,
- grafického modelování pro odhad vývoje čerpání rozpočtu – ing.Marek
- systému sledování rozpočtů příspěvkových organizací a aktualizace zřizovacích listin příspěvkových
organizací – ing.Jeřábek a mgr.Novák.
- pravidel pro poskytování podpory z RO pro právnické subjekty – ing. Pospíšil
Za tuto práci, která zprůhledňuje, zkvalitňuje systém správy obecního majetku a umožňuje
zefektivnit využívání zdrojů obce, chci požádat zastupitelstvo o navýšení odměny pro členy FV o
částku 15 tis.Kč jako odměnu za výsledky jejich práce.

Stav na účtě k datu 27.12.2011
Dne 27.12.2011

zaokrouhleně Vypracoval :

,-Kč
ing. Jiří Pospíšil – předseda FV

