ZPRÁVA č. 7-2/2012
o činnosti finančního výboru obce Letonice za období od 15.6.2012 do 13.9.2012
Finanční výbor pracoval v tomto období ve složení
Bc.Pavel Novák, ing.Josef Marek, ing.Martin Šmedek, ing.Tomáš Jeřábek a ing.Jiří Pospíšil.
V uplynulém období se uskutečnilo jedno jednání :
Desátá schůze FV a letošní třetí, se konala dne 10.9.2012 za účasti 4 členů. Omluven ing.Šmedek.
1. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZE ZÁPISU FV Č.9/2012
2. HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE A P.O. ZA 1/2 2012
3. KONTROLA HOSPODAŘENÍ OBCE A P.O. ZA 1 POL.
4, ZMĚNY V ZÁVISLOSTI NA ZMĚNĚ RUD PRO ROK 2012 - NÁVRH VYUŽITÍ
PROSTŘEDKŮ
5. KONTROLA VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ ZA 1.POL. A DOPORUČENÍ F.V.
6. DISKUSE
-VIZ.ZÁPISY A ZPRÁVY O ČINNOSTI FV NA WWW.LETONICE.CZ SLOŽKA VÝBORY

Cílem činnosti FV je zprůhlednění financování aktivit z rozpočtu obce, eliminace zbytečných nákladů
a stabilizace rozpočtu obce. Jednotlivé kontroly ukazují, že je stále co zlepšovat – způsob zadávání
výběrových řízení, chybějící pravidla pro poskytování dotací a jejich kontrolu, chybějící systém
administrace projektů pro všechny fáze projektu, nejasné kompetence při návrhu čerpání jednotlivých
kapitol, druhová roztříštěnost v zaúčtovávání položek, způsobené zřejmou pozdní či chybějící
komunikací s ekonomkou obce ohledně zatřídění jednotlivých nákladů vč.pozdního, či chybějícího
předkládání související dokumentace – žádosti, pravidla, nezájem z řad zastupitelů o výsledky šetření
prováděná členy FV. Také stávající stav komunikace mezi FV a Radou, jejíž členové mají možnost se
finančního výboru kdykoliv zúčastnit, čehož nevyužívala až na návštěvu místostarosty p.Bartoníka.
Nebráníme se účasti na jednání rady. Vyzývám opětovně zastupitele k předložení vlastních návrhů
financování a kontroly čerpání podpor z rozpočtu obce.
FV na jednotlivé věci upozorňuje a navrhuje řešení ve svých zápisech, které jsou zveřejněny na
www.stránkách obce, zatím však bez výsledku.
Je třeba navázat na provedenou investici ke snížení nákladů spočívající v obnově zdroje vytápění MŠ a
TUV v ZŠ a pokračovat v odstraňování nehospodárného nakládání s prostředky obce prostřednictvím
zbytečně vysokých úhrad za energie např. na objektu obchodního střediska. Naopak je třeba bojovat
proti individuálním a mnohdy nedostatečně dokumentačně připraveným a se zastupiteli projednaným
požadavkům na čerpání prostředků z rozpočtu obce. Doporučujeme více využívat schopností a kapacit
vlastních pracovníků, podnikatelských subjektů či NNO při přípravě či realizaci projektů ve prospěch
obce partnerskou spoluprací.
Členové FV konstatují, že současný model vedení obce radou je odtažitý od zastupitelů, kdy
zastupitelé jsou často informováni až v momentě vlastního rozhodování. Navrhujeme opětovně otevřít
otázku přímého zapojení zastupitelů do rozhodování vč. nesení odpovědnosti za jednotlivé úkoly a
začít zvažovat změnu struktury řízení obce se současným snížením počtu zastupitelů na 7 či 9.
Rozklad hospodaření obce za 1 pololetí bude k dispozici na www.stránkách obce v oddílu finanční
výbor.

Dne 13.9.2012

Vypracoval :

ing. Jiří Pospíšil – předseda FV

