ZPRÁVA č. 8-3/2012
o činnosti finančního výboru obce Letonice za období od 14.9.2012 do 22.11.2012
Finanční výbor pracoval v tomto období ve složení
Bc.Pavel Novák, ing.Josef Marek, ing.Martin Šmedek, ing.Tomáš Jeřábek a ing.Jiří Pospíšil.
Protože s obsahy zápisů z jednání FV v letošním roce jste byli seznamování průběžně na jednotlivých
jednáních zastupitelstva a jejich znění je následně zveřejňováno na www. stránkách obce, obsahem
dnešní zprávy bude obsah zápisu z posledního jednání FV. Jednalo se o celkově jedenáctou schůzi
FV od jeho založení a letošní čtvrtou, která se konala dne 5.11.2012 za účasti 4 členů FV (omluven
ing.Jeřábek) a všech členů Rady. Program byl následující :
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
V prvním bodě se FV zabýval kontrolou úkolů a zopakování si obsahu Jednacího řádu, aby si všichni
členové FV, společně s pozvanými členy Rady, ujasnili své kompetence, neboť na jednání Rady a
předsedy FV vyvstaly některé nejasnosti, týkající se oblasti přípravy rozpočtu, rozpočtového
výhledu, nebo časování podkladů pro jednání zastupitelstva,.. Tím došlo k provázání s bodem 3.
Programu.
Za FV předseda konstatoval, že dle zákona není v kompetencích Rady úkolovat členy FV, a
v případě, že požádá členy FV o spolupráci, není tato možná bez včas dodaných relevantních
podkladů – např. při návrhu rozpočtu či rozpočtového výhledu. Dále byli členové rady upozorněni na
návrhy, které FV, aniž by musel, zpracovává a předkládá zastupitelstvu obce a tedy i členům rady,
z důvodu snahy nastavit, aktualizovat či vybudovat nový, efektivnější systém správy obce a kontroly
čerpání obecních prostředků. Bohužel bez zájmu, využití, nápravy. Jednalo se např. o :
- chybějící, či zastaralé metodické pokyny a interní směrnice, dle kterých by se měla řídit správa a
kontrola obecních prostředků a majetku
- chybějící, či zastaralý spisový a archivační řád, včetně nedohledatelných dokladů v archivu
- chybějící pravidla pro rozdělování a kontrolu prostředků pro NNO, včetně návrhů smluv, formulářů
vyúčtování,..
Na základě výše uvedeného navrhuje FV ZO pověřit Radu úkolem vypracovat a ZO předložit
ke schválení :
- aktualizované či nové znění směrnice o tvorbě, vyhodnocování a kontrole rozpočtu
- směrnici o oběhu účetních dokladů a archivaci dokladů
- pravidla pro podporu činnosti a projektů NNO, jakož i pro kontrolu čerpání takovýchto
dotací
V průběhu jednání, k bodu příprava rozpočtu a rozpočtový výhled, kdy Rada předložila svůj návrh
rozpočtu na rok 2013 formou soupisu investičních akcí, předseda FV doporučil členům rady zabývat
se také stránkou výdajovou, např. intenzivnějším nasměrováváním investic na projekty snižujících
provozní náklady, zejména za energie, případně za odpady. Toto a další bude obsahovat stanovisko
FV k přípravě rozpočtu na rok 2013.

Např. z oblasti úspor energií předložil ing.Marek konkrétní návrh na investice do pořízení určitého
množství úspornějších žárovek pro VO s tím, že počáteční náklady by bylo možné získat zpět během
jednoho až dvou let provozu a pomocí tohoto úsporně cíleného počátečního vkladu postupně
obnovovat zastaralé a provozně drahá svítidla stávajícího VO. Podařilo by se tak navázat na
v loňském roce úspěšně realizovanou „dotační“ investici do zateplení a obnovy zdroje vytápění MŠ a
TUV v ZŠ, která již letos pro příští rozpočet generuje uspořené fin.prostředky. Tyto navrhuje FV zpět
vložit do dalších tzv. energeticky úsporných“ projektů a které navrhuje ZO podpořit prostřednictvím
příštího rozpočtu. Obec Letonice tak současně zahájí práce na zavádění evropské směrnice o
energetické náročnosti budov 2010/31/EU, prostřednictvím novely zák. o hospodaření s energiemi
pod číslem 318/2012 Sb. Obdobné typy projektů pak FV doporučuje v roce 2013 podporovat i u
NNO, což bude úkol nelehký a také finančně náročný.
Aby bylo možné výše uvedený druh projektů úspěšně realizovat, FV navrhuje ZO pověřit Radu
zpracováním pasportů jednotlivých objektů vč. energetických průkazů budov ve vlastnictví
obce i vlastnictví NNO, a na tyto práce vyčlenit potřebné množství prostředků.
Dále FV navrhuje ZO uložit Radě vypracování a předložení ke schválení ZO investičních
záměrů na plánované investice v roce 2013 alespoň v podobě osnovy a rozpočtu projektu, jako
předkládají, nebo by měly předkládat NNO při žádosti o podporu z obecního rozpočtu.
Na závěr FV konstatuje, že současný, z minulosti převzatý model vedení obce radou je i nadále
neefektivní a odtažitý od zastupitelů, neboť tito jsou často nedostatečně informováni, a nebo, až
v momentě vlastního hlasování, bez možnosti času na rozvážení, nejsou účastní na přípravě a
nenesou přímou odpovědnost při realizaci. Pro zefektivnění práce a jejích výsledků FV doporučuje
ZO opětovně otevřít otázku přímého zapojení zastupitelů do rozhodování vč. nesení odpovědnosti za
jednotlivé úkoly a začít se tak připravovat na nezbytnou změnu struktury řízení obce se současným
snížením počtu zastupitelů na 7 či 9.
S ohledem na v současnosti již stabilizovaný stav veřejných prostředků na účtu obecního
úřadu, jehož likvidita za poslední tři měsíce vykazuje ustálenou hodnotu cca 3 měsíčního
rozpočtu (3,6 mil.Kč), navrhuje FV ZO pověřit finanční výbor a radu zpracováním a
předložením návrhu efektivnějšího zhodnocování a rozložení rizik u disponibilních prostředků
a tento zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2013.
Dne 21.11.2012

Vypracoval :

ing. Jiří Pospíšil – předseda FV

