Zápis z jednání FINANČNÍHO VÝBORU obce Letonice č. 20-2/2014
Termín jednání

:

Místo konání

:

Malá zasedací místnost OÚ

Účastníci

:

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

Pozvaní účastníci
Zapisovatel

:
:

Ing. Jiří Pospíšil

Ověřovatel

:

Ing. Josef Marek

02.06.2014

18.00 – 20.30 hod.

Program :
1. KONTROLA PLNĚNÍ A PODPIS ZÁPISU FV Č.19-1/2014
2. HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA 01-04/2014
3. TVORBA REPRODUKČNÍHO, REZERVNÍHO FONDU A FONDU ROZVOJE
4. SYSTÉM KONTROL A VNITŘNÍCH SMĚRNIC OBCE
5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2/2014
6. DISKUSE
1. KONTROLA PLNĚNÍ A PODPIS ZÁPISU FV Č.19-1/2014
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 obce, NNO, P či FO,
které jsou schváleny v PRO – nebylo zařazeno do programu a tedy ani projednáváno – je opět
předmětem dnešního jednání.
FV 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 (PRO), 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 – doporučení
nepřijato – je předmětem dnešního jednání.
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 – neuskutečnilo se, bude předmětem dnešního
jednání a nového návrhu na jednání ZO.
ÚKOLY A TERMÍNY
Výbor bere na vědomí.

2. HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA 01-04/2014
Ing. Šmedek seznámil s výsledky hodnocení čerpání a plnění rozpočtu obce za uplynulé období vč.
porovnání s uplynulými roky. Výsledky jsou v příloze. Plnění rozpočtu probíhá dle předpokladu ve
výši 25%, čerpání pak ve výši 27%.

ÚKOLY A TERMÍNY
Předseda seznámí s výsledkem a komentářem doprovodí na nejbližším jednání ZO.
pro
3

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
Výbor schvaluje.

proti
0

zdržel se
0

3. TVORBA REPRODUKČNÍHO, REZERVNÍHO FONDU A FONDU ROZVOJE
Protože se ZO nezabývalo návrhem FV, byla opět konzultována potřebnost a případná forma správy
fondů. Předloženy ukázky metodik rozvojových a rezervních fondů. Např. pro rozvoj bydlení,
rozvojové projekty obce a NNO,..
ÚKOLY A TERMÍNY
Ing. Šmedek provede analýzu předložených návrhů a pokusí se zpracovat materiál pro Letonice.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
Výbor bere na vědomí.
4. SYSTÉM KONTROL A VNITŘNÍCH SMĚRNIC OBCE
Členové FV v minulém zápisu č. FV 18-6/2013 body 4a5, navrhli doporučení, se kterými seznámil
předseda členy zastupitelstva na jednání 13.3.2014. Následně 31.3.2014 předseda zaslal vedení obce
návrh Pravidel pro NNO vč.formulářových příloh a také návrh znění smlouvy o poskytnutí dotace,
vycházející z manuálu JMK. Doposud, pro letošní rok, byla využita pouze upravená smlouva, která
alespoň částečně řeší podmínky a oprávněnost čerpání včetně kontroly. Nenahrazuje však Pravidla a
směrnice. Chybí například doložení strukturovaného rozpočtu s popisem aktivit, doložení potřebnosti
prostředků např.formou schválené výroční zprávy za uplynulá období, povinnost dokládání
vlastnických vztahů a vyjádření stav.úřadu v případě investic, ..
Obdobnými pravidly by se měla řídit i obec a její vedení při předkládání záměrů čerpání rozpočtu
obce ať při schvalování rozpočtu či rozpočtového opatření.
ÚKOLY A TERMÍNY
Vyzvat ZO případně Radu k předložení a schválení návrhu vnitřních směrnic, Pravidel pro
poskytování a systému kontrol poskytovaných prostředků. V případě předkládání návrhu
rozpočtového opatření investičního charakteru po Radě požadovat předložení investičního záměru
obsahujícího základní parametry, alespoň v podobě požadované po NNO.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
Výbor schvaluje.

pro
3

proti
0

zdržel se
0

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2/2014
Členové FV se seznámili s obsahem dnes doručeného návrhu RO 2/2014 a podkladů pro jednání ZO.
ÚKOLY A TERMÍNY
FV doporučuje ZO vyžádat si od Rady obce k pozemkům v ZOD podklady týkající se uvedených
nemovitostí – tzn. stav a platnost nájemních smluv, výši a úhrady nájemného a zjistit vazby na okolní
pozemky ve vlastnictví obce a ostatních subjektů nacházejících se v areálu. FV doporučuje neřešit
prodej jakýchkoliv pozemků v zemědělském areálu do doby zpracování celkové koncepce využití
areálu jako průmyslové výrobní zóny. Nebude-li zájem ze strany obce o zpracování koncepce využití
areálu ZOD, FV nedoporučuje za současné situace prodej pozemků pod budovami v areálu ZOD.
Alternativou je uzavření nových nájemních smluv s ZOD Letonice. Jak je z radou předložených
materiálů zřejmé, stále se nachází z minulosti přecházející bezúplatné využívání obecních pozemků,
které jsou následně odprodávány bez vymáhání dlužné částky za nájem. FV doporučuje ZO nechat

situaci s nájmy- nenájmy pozemků ve vlastnictví obce prověřit, uzavřít chybějící nájemní smlouvy a
doměřit nájemné alespoň za poslední tři roky. Teprve potom v případě, že je to pro obec výhodné,
jednat o odprodeji za obvyklou či řádně zdůvodněnou cenu.
K předloženým výdajovým položkám investičního charakteru FV doporučuje vyžádat si od rady obce
předložení investičních záměrů(podrobnější charakteristika investice včetně ocenění dílčích položek
investice) vč.potřebné dokumentace. Zejména v případě opravy (demolice) ohradní zdi a avizovaných
víceprací je třeba si uvědomit, že se jedná o práce na majetku jiného vlastníka a v ochranném pásmu
památkového objektu!! K finančnímu vyrovnání - plynovod ZOD požaduje doložit smluvní ujednání,
bez nich se FV nemá k čemu vyjádřit. K akci oprava cesty Úvoz chybí jakékoliv podklady - není
možné se vyjádřit. Ke spoluúčasti obce na kofinancování projektu TJ Letonice s pomocí dotace
z jiného zdroje ve výši 100tis.Kč FV opětovně upozorňuje na chybějící pravidla a doporučuje
vycházet z dříve FV předloženého návrhu přispět z rozpočtu obce max. ve výši 30% celkových
nákladů (při 230 tis. celkových nákladech by činila dotace z obce ...69 tis.Kč)
pro
3

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

proti
0

zdržel se
0

6. DISKUZE
Členové FV konstatovali, že do výboru nebyl (zřejmě z důvodu neúčasti bc.Nováka) předložen
k projednání Závěrečný účet obce za rok 2013 ani účetní závěrky a výsledek hospodaření za rok
2013. Předloženy nebyly ani účetní výkazy (rozvaha, výkaz ZaZ) za p.o. (MŠ, ZŠ) za 1Q 2014.
Zapsal :

Ing. Jiří Pospíšil v.r.

Ověřil :

Přílohy :
- přehled plnění rozpočtu 01-04 (Ing. Šmedek)
- vzory metodik rezervního a rozvojových fondů (ing.Pospíšil)
- návrh RO č.2/2014 (rada obce)

Ing. Josef Marek, v.r.

