Zápis z jednání FINANČNÍHO VÝBORU obce Letonice č. 18-6/2013
Termín jednání

:

3.12.2013

Místo konání

:

Malá zasedací místnost OÚ

Účastníci

:

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

Pozvaní účastníci

:

J.Bartoník, ing. J.Skokan

Zapisovatel

:

Ing. Jiří Pospíšil

Ověřovatel

:

Ing. Josef Marek

18.00 – 20.30 hod.

Program :
1. PŘEHLED ČERPÁNÍ A PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE
2. ZPRÁVA O POSTUPU PŘÍPRAV A REALIZACÍ PROJEKTŮ, KDE JE ŽADATELEM
OBEC
3. ZPRÁVA O POSTUPU PŘÍPRAV A REALIZACÍ PROJEKTŮ NNO, KDE OBEC
PŘISPÍVÁ ZE SVÉHO ROZPOČTU
4. PROJEDNÁNÍ A PŘIPOMÍNKOVÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2014
5. RO Č.6
6. OPĚTOVNÉ PŘEDLOŽENÍ UPRAVENÉ VERZE PRAVIDEL PRO ROZDĚLOVÁNÍ A
KONTROLU DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE
1. PŘEHLED ČERPÁNÍ A PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE
Ing. Šmedek seznámil s výsledky pravidelného sledování čerpání a plnění rozpočtu obce. K datu
31.9.2013 je na účtu zůstatek ve výši 6,5 mil.Kč.
ÚKOLY A TERMÍNY
Výbor bere na vědomí.
2. ZPRÁVA O POSTUPU PŘÍPRAV A REALIZACÍ PROJEKTŮ, KDE JE ŽADATELEM
OBEC
Na dnešním jednání informoval členy FV o výsledku pondělního jednání rady obce ve věci postupu
příprav a realizace projektů :
Zateplení tělocvičny ZŠ – projekt zdárně zrealizován, proběhla platba dotace z OPŽP na projektový
účet, provedeny úhrady faktur, dílo ukončeno a předáno v termínu dle SOD.
Solárko na MŠ – projekt zdárně zrealizován, proběhla platba dotace z OPŽP na projektový účet,
provedeny úhrady faktur, dílo ukončeno a předáno v termínu dle SOD.
BRKO – projekt zdárně zrealizován, proběhla platba dotace z OPŽP na projektový účet, provedeny
úhrady faktur, dílo ukončeno a předáno v termínu dle SOD.
Odbahnění rybníka - dokončeno.
Úklidový stroj - projekt zrealizován, proběhla platba dotace z OPŽP na projektový účet, provedeny
úhrady faktur, dílo ukončeno a předáno v termínu dle SOD.
Zateplení OÚ – projekt běží s termínem dokončení do konce roku. S ohledem na počasí možnost
dokončení povrchů fasád na jaře roku 2014.
IN-LINE turistický přivaděč – projekt zrealizován, provedeny úhrady faktur, dílo ukončeno a
předáno v termínu dle SOD. Posunut termín podání žádosti o platbu s ohledem na posunutý termín
kolaudace a provedením kontroly na MAS. Nový termín podání žádosti o platbu .. 20.1.2014.
Cesta Úvoz – nástup příští týden.

ÚKOLY A TERMÍNY
Na základě dosavadního vývoje plnění rozpočtu 2013 se plní předpoklad FV z 11/2012 o
přebytkovém rozpočtu 2013. FV opětovně navrhuje takto získané prostředky min. ve výši 2.mil.Kč
převést na rezervní fond a stanovit pravidla jeho zapojení. Zbývají přebytečné prostředky pak převést
na nově vytvořený rozvojový fond, který bude sloužit výhradně na před, ko či financování projektů
pro
proti
zdržel se
obce, NNO, P či FO, které jsou schváleny v PRO.
3

0

1

3. ZPRÁVA O POSTUPU PŘÍPRAV A REALIZACÍ PROJEKTŮ NNO, KDE OBEC
PŘISPÍVÁ ZE SVÉHO ROZPOČTU
Předseda PROCYON o.s. informoval o závěrečné fázi projektu Větrnické zastavení-Memento a
pozval členy FV a ZO k účasti na závěrečné konferenci, která se uskuteční 14.12.2013 v Orlovně.
Dále informoval o posunutí termínu realizace a žádosti o platbu na konec června 2014 u projektu
Nemít střechu ? .. jó to vadí, týkající se zejména výstavby Kruhové ohrady. Předseda požádal o
opětovné zvážení navýšení dotace ze strany obce na dokrytí spolupodílu ve výši 63 tis.Kč a možnosti
poskytnutí půjčky na předfinancování.
Další projekt NNO - Orel jednoty Letonice, s názvem Orlí hnízdo, dotovaný z programu PRV –
prostřednictvím MAS Společná cesta se chýlí ke konci a bude do Vánoc ukončen. Jednota Orel
Letonice požádá obec o dotaci na krytí úroků z úvěru na předfinancování projektu ve výši 16.000,Kč.
Obě výše uvedené organizace, společně s TJ Letonice připravují žádosti na dotace na rok 2014 a
žádají o projednání podpory z rozpočtu obce na kofinancování jejich projektů ve výši 30%.
ÚKOLY A TERMÍNY
Výbor doporučuje ZO vzít informace na vědomí a doporučuje ZO hlasováním podpořit snahu NNO o
realizaci rozvojových projektů obce prostřednictvím vlastními silami zajištěných dotačních
prostředků z jiných než obecních zdrojů, při aktivním zapojení obyvatel vč.dětí a mládeže. Podpory
by měla spočívat v poskytnutí částky na předfinancování částky na realizaci projektu (PRV),
případně na kofinancování ve výši do 30% z kladného výsledku hospodaření obce v závěru roku
(rozvojového či rezervního fondu), pokud nebude mít obec přednostní potřebu financovat své
projekty. V takovém případě FV navrhuje ZO poskytnout ručení obce na úvěr NNO na základě
smlouvy o ručení a úhradu úroků. Zpravodajem k tomuto bodu bude na ZO předseda FV.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
pro
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zdržel se
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4. PROJEDNÁNÍ A PŘIPOMÍNKOVÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2014
FV obdržel společný návrh starosty a účetní rozpočtu na rok 2014. Po jeho projednání členové FV
navrhují níže uvedené změny a doplnění – viz.tabulka UPRAVENÝ NÁVRH ROZPOČTU 2014 FV,
která byla předána starostovi k dalším krokům dle Směrnice o tvorbě, vyhodnocování a kontrole
rozpočtu, oddíl III. Rozpočtový proces, čl.1.
ÚKOLY A TERMÍNY
FV dopracoval znění upraveného návrhu přímo na jednání a tento dokument osobně předal
starostovi, který se jednání FV zúčastnil.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

pro
4

proti
0

zdržel se
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5. RO Č.6
Bc. Novák předložil návrh RO č.6 – viz.příloha, který byl praven a doplněn a bude předložen na
nadcházející ZO.

ÚKOLY A TERMÍNY
Výbor doporučuje před jednáním ZO zastupitelům předložit k seznámení a projednání dokumentaci
k novým projektům (komunikace Úvoz, chodníky ul.Osvobození) – zajistí bc.Novák před jednáním
ZO. Současně FV doporučuje Radě obce změnit režim projednávání nových projektů a jejich
přípravu zadávat až po projednání a schválení v ZO.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

pro
4

proti
0

zdržel se
0

6. OPĚTOVNÉ PŘEDLOŽENÍ UPRAVENÉ VERZE PRAVIDEL PRO ROZDĚLOVÁNÍ A
KONTROLU DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE
S ohledem na chybějící rozpracování čl.2, odst.a Směrnice o tvorbě, vyhodnocování a kontrole
rozpočtu, oddíl IV. Závěrečný účet a jeho kontrola, FV opětovně navrhuje ZO projednat a schválit
FV vypracovaný a dle připomínek ZO upravený návrh Pravidel pro rozdělování a kontrolu dotací
z rozpočtu obce 2014 – viz.příloha.
ÚKOLY A TERMÍNY
Výbor doporučuje ZO v samostatném bodě programu projednat a schválit jako součást rozpočtu na
rok 2014 také výše uváděná Pravidla. Zpravodajem k tomuto bodu bude ing.J.Pospíšil.
Návrh na usnesení : ZO schvaluje Pravidla pro rozdělování a kontrolu dotací z rozpočtu obce
vč.příloh a doporučuje Radě obce aby se jimi orgány obce v následujícím rozpočtovém období
řídily.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

Zapsal :

Ing. Jiří Pospíšil v.r.

pro
4

Ověřil :

proti
0

Ing. Josef Marek, v.r.

Přílohy :
- FIN 09/2013 – přehled plnění rozpočtu (Ing. Šmedek)
- návrh RO č.6 (bc. Novák)
- Pravidla pro rozdělování a kontrolu dotací z rozpočtu obce 2014 (ing. Pospíšil)
- Návrhy rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2014
- Návrh rozpočtu na rok 2014 FV

zdržel se
0

