Zápis z jednání FINANČNÍHO VÝBORU obce Letonice č. 11-4/2012
Termín jednání

:

5.11.2012

Místo konání

:

Jednací místnost OÚ

Účastníci

:

Ing.Tomáš Jeřábek-omluven, Ing. Josef Marek,
Ing. Martin Šmedek, ing. Jiří Pospíšil, Bc. Pavel Novák

Pozvaní účastníci

:

členové Rady obce

Zapisovatel

:

Ing. Jiří Pospíšil

Ověřovatel

:

Ing. Martin Šmedek

18.00 – 21.30 hod.

Program :
1. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z PŘEDCHOZÍCH ZÁPISŮ FV, ZOPAKOVÁNÍ SI
OBSAHU JEDNACÍHO ŘÁDU A PŘIPOMENUTÍ SI POVINNOSTÍ FV
2. VÝSLEDKY ROZBORŮ HLAVNÍCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK
3. OBSAH A VÝSLEDEK JEDNÁNÍ PŘEDSEDY FV SE ČLENY RADY OBCE
4. PŘÍPRAVA ROZPOČTU 2013, ROZPOČTOVÝ VÝHLED
5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.4/2012
6. DISKUSE A OSTATNÍ
1. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z PŘEDCHOZÍCH ZÁPISŮ FV, ZOPAKOVÁNÍ SI
OBSAHU JEDNACÍHO ŘÁDU A PŘIPOMENUTÍ SI POVINNOSTÍ FV
Úkoly ze zápisu č.8-1/2012
Ing. Jeřábek se na následujícím zasedání ŠR, jako člen Rady ZŠ zasadí o vytvoření výroční zprávy za
2011, která bude obsahovat také podrobnější sledování rozpočtu a bude veřejně přístupná. Obdobná
zpráva bude zpracována ve spolupráci s ředitelkou MŠ – úkol trvá.
- bc.Novák - pověřit kontrolní výbor provedením kontroly projektu počítačové učebny a jeho souladu
s podepsanou smlouvou, kterou ZO schvalovalo dodatečně na ZO – rada pověřila, výsledek
nesdělen, úkol splněn.
- revize rozpočtových položek a jejich oprávněnosti čerpání provedením rozborů hlavních výdajových
položek - 6112- ing.Šmedek, položek 3639 – ing.Marek – úkol splněn, výsledky viz.bod2.
Ing. Josef Marek jako ověřovatel minulého zápisu provedl kontrolu zápisu a tento ověřil.
Úkoly ze zápisu č.9-2/2012 :
Ing.Šmedek – dopracovat do příští schůze FV hodnocení čerpání rozpočtu a porovnat s rokem 2011
s komentářem rozdílů – úkol splněn ( příloha č.1)
Ing.Pospíšil – projednat se starostou a získat od p.o. hodnocení do konce 06/2012- ředitelky zaslaly sic
v jiném nekompletním formátu – úkol splněn.
Bc.Novák – provést hlubší zkoumání oprávněnosti a efektivity vynakládaných prostředků, případně
výsledky použít pro návrh nového úspornějšího řešení likvidace odpadů v obci – úkol splněn viz.bod 2
Ekonomka zpracuje přehled odpadu za tři roky zpátky z fakturace dle členění na jednotlivé druhy
odpadu pro případ – zpracovaná tabulka předložena (viz.příloha č.2) – úkol splněn.
Bc.Novák projednal v Radě obce návrh FV – řádně připravit a ve FV projednat investiční záměry na
rok 2012, rozpracovat PRO (plán rozvoje obce) do finanční stránky a na jejich základě pak
dopracovat rozpočtový výhled na roky 2013-2015. Tento bod byl předmětem společného jednání se
členy Rady – viz.bod 3. – úkol splněn. Stejně jako u úkolu informovat o odpovědi na dotaz, zda bylo

při návrhu Rady na odměny zastupitelům pro rok 2011 a 2012 respektováno metodické doporučení na
snížení odměn zastupitelům o 5%. Ošetřeno v roce 2011 a přetrvává tento stav i pro rok 2012.
Uskutečnilo se jednání se členy Rady…..viz.bod 3
Předseda, na základě výsledku jednání na Radě a následném mailu členům FV, navrhl zopakovat si a
zrevidovat plnění našich povinností jakožto členů FV za uplynulé období. Z revize vyplývá, že nebylo
zjištěno porušení ustanovení Jednacího řádu. Na dotaz členů Rady, týkajícího se předkládání materiálů
z FV do ZO byli upozorněni na potřebu sdělení termínu jednání ZO min. v termínech, aby bylo možno
svolat schůzi FV v souladu s Jednacím řádu cca 2+3+7 dnů před pracovním či řádným jednáním ZO.
ÚKOLY A TERMÍNY
Vzetí na vědomí.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
2. VÝSLEDKY ROZBORŮ HLAVNÍCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK
Ing.Šmedek zpracoval a seznámil s výsledky šetření položek §6112 – zastupitelstva obcí. Ing.Marek
předložil výsledky rozboru položek kapitoly 3639. Z hodnocení nevzešly žádné závažné skutečnosti,
které by bylo třeba ošetřit. (Příloha č.2 a 3)
ÚKOLY A TERMÍNY
Výsledky šetření vzaty na vědomí bez opatření.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

pro
4

proti
0

zdržel se
0

3. OBSAH A VÝSLEDEK JEDNÁNÍ PŘEDSEDY FV SE ČLENY RADY OBCE
Předseda vyzval členy Rady, aby se vyjádřili k níže uvedeným bodům, souvisejícím s činností FV :
1. Nereagování Rady a ZO na obsah zápisů FV (kontrola KV projektu počítačové učebny – bez
vyjádření, investiční záměry – rada je nepovažuje za potřebné, rozpracování PRO do finanční stránky
a na jejich základě pak dopracovat rozpočtový výhled na roky 2013-2015 – rada má jiný názor na
sestavení rozpočtového výhledu, nepovažuje za důležité jít do těchto „podrobností“, nepředkládání
návrhu rozpočtových opatření do jednání FV, stejně jako pozdní předkládání materiálů – řešeno
v bodě 1). Předseda byl upozorněn členem rady, že je nedostatečné seznámit s obsahem zápisů, ale je
třeba vyžadovat dát jednotlivé body do usnesení. Předseda FV namítl, že toto je věcí každého
zastupitele, ne jen předsedy FV.
2. Zdůvodnění nepodpoření pravidel podpor a čerpání prostředků z rozpočtu obce a návrh
řešení situace bez pravidel – vyjádřil se jeden člen rady, který nesouhlasil s odměnou NNO za
administraci projektu v navržené výši. O této věci bylo možné dále diskutovat jako o samostatném
tématu, ale ostatní věci mohly být schváleny.
3. Návrh zapojení prostředků případného navýšení rozpočtu obce díky novému RUD. Členové
Rady dle svých informací nepovažují za vhodné a reálné pracovat se zapojením prostředků z nového
RUD do rozpočtového výhledu a návrhu rozpočtu na rok 2013.
5. Připomenutí řešení otázky nedodržování vlastních interních předpisů, mimo jiné z důvodu
jejich zastaralosti. Seznámení se směrnicí o tvorbě, vyhodnocování a kontrole rozpočtu, a o oběhu
účetních dokladů (platnost od 2005?).
6. Příprava rozpočtu na rok 2013- rada předložila svůj návrh – viz.příloha (složený z investičních
položek ve výši 5,53 mil.Kč, který bude upraven na jednání ZO).
ÚKOLY A TERMÍNY
Předseda FV po předchozím oznámení termínu starostou min 12 dnů před konáním pracovního ZO
svolá jednání FV a v termínu min.11 dnů před jednáním ZO předloží zápisy či zprávu z jednání FV.
Dále na jednání ZO navrhne do usnesení úkol Radě zajistit aktualizaci směrnic a pravidel pro
rozdělování podpor NNO, PO a FO vč.formulářů pro administraci.
pro
proti
zdržel se
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
4

0

0

4. PŘÍPRAVA ROZPOČTU 2013, ROZPOČTOVÝ VÝHLED
FV obdržel od Rady obce její návrh rozpočtu – oceněný soupis investic – viz.příloha č.4
ÚKOLY A TERMÍNY
FV se k návrhu a stanovisku vyjádří na následujícím jednání a bude obsaženo v zápisu, s jehož
obsahem budou zastupitelé seznámeni na ZO.
pro
4

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

proti
0

zdržel se
0

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.4/2012
Poté co bc.Novák seznámil členy FV s obsahem Radou zpracovaného návrhu RO č.4 (příloha č.5) se
členové FV vyjádřili následovně : navrhují, pokud to není nezbytné, nehlasovat o změnách na
položkách, jestliže o nich nebylo hlasování v rámci schvalování rozpočtu v paragrafovém znění.
K obsahu nebyly připomínky.
ÚKOLY A TERMÍNY
Bereme na vědomí.
6. DISKUSE A OSTATNÍ
Z důvodu pozdního večera diskuse neproběhla.
Zapsal :

Ing. Jiří Pospíšil v.r.

Ověřil :

Ing. Martin Šmedek, v.r.

Přílohy :
1. hodnocení čerpání rozpočtu do 09/2012 vč.porovnání s rokem 2011 (ing.Šmedek)
2.3. rozbory položek 3639 a 6112 s komentářem (ing.Marek a ing.Šmedek)
4. soupis investic jako návrh rozpočtu 2013
5. návrh RO č.4 (Bc.Novák .xls)

