Zápis z jednání FINANČNÍHO VÝBORU obce Letonice č. 21-3/2014
Termín jednání

:

Místo konání

:

Malá zasedací místnost OÚ

Účastníci

:

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

Pozvaní účastníci

:

Jaroslav Bartoník – místostarosta obce, Hana Pospíšilová-ekonomka
obce

Zapisovatel

:

Ing. Jiří Pospíšil

Ověřovatel

:

Ing. Martin Šmedek

08.09.2014

18.00 – 22.30 hod.

Program :
1. KONTROLA PLNĚNÍ A PODPIS ZÁPISU FV Č.20-2/2014
2. PRAVIDLA FONDŮ - REPRODUKČNÍ, REZERVNÍ A ROZVOJOVÝ
3. KONTROLA A KOMPLETACE ZÁPISŮ PRO ARCHIVACI
4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
5. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015
6. HODNOCENÍ ČINNOSTI A DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ FINANČNÍHO VÝBORU ZA
UPLYNULÉ ČTYŘI ROKY ČINNOSTI
1. KONTROLA PLNĚNÍ A PODPIS ZÁPISU FV Č.20-2/2014
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 – výzva učiněna, bez reakce
zastupitelů, neprojednáno.
Na jednání ZO předneseno stanovisko FV k projednávanému bodu prodeje obecních pozemků v ZOD –
zastupitelstvo i přes nedoporučení prodeje rozhodlo o prodeji za cenu 50,-Kč/m2. S ohledem na zapomenuté
předchozí vyvěšení, rozhodnutí o prodeji neplatné. Revizí smluvních ujednání týkajících se nájmu a
vymáháním pohledávek se nehodlá zabývat. Ověřovatelem byl ověřen zápis 20-2/2014

ÚKOLY A TERMÍNY
Výbor bere na vědomí.
2. PRAVIDLA FONDŮ - REPRODUKČNÍ, REZERVNÍ A ROZVOJOVÝ
Ing. Pospíšil předložil radě a zastupitelstvu návrh pravidel fondů k připomínkování. Dnešní jednání
doplnilo pravidla o některá ustanovení – viz. dopracované znění v příloze.
ÚKOLY A TERMÍNY
Předseda seznámí s výsledným návrhem zastupitele a komentářem doprovodí na nejbližším jednání
ZO.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
Výbor schvaluje.

pro
3

proti
0

zdržel se
0

3. KONTROLA A KOMPLETACE ZÁPISŮ PRO ARCHIVACI
Provedena kontrola kompletnosti a uložení zápisů jednání FV za čtyřleté období. Celkem doposud
zaarchivováno 20 zápisů a 12 zpráv. Po posledním jednání ZO bude doplněn archiv na konečných 21
zápisů a 13 zpráv o činnosti FV za uplynulé čtyři roky.
ÚKOLY A TERMÍNY
Ing. Pospíšil – po jednání ZO zkompletovat archiv.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
Výbor bere na vědomí.
4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Členové FV se seznámili s obsahem návrhu rozpočtového opatření č.5 a doporučují zastupitelstvu
obce tyto změny :
Protože na RO č.5 by měly mít dopad i další projednávané body ZO, týkající se prodeje pozemků,
vyjadřuje se FV i k těmto bodům.
Pozemky v ZOD - FV opětovně doporučuje neřešit prodej jakýchkoliv pozemků v zemědělském areálu
do doby zpracování celkové koncepce využití areálu jako zemědělské či průmyslové výrobní zóny a
následně komplexně řešit majetkové poměry nejdříve směnou pozemků, případně prodejem za tržní
cenu. 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. 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. Jestliže se i přesto ZO rozhodne k prodeji nemovitostí, je třeba stanovit tržní cenu.
K předloženým výdajovým položkám investičního charakteru FV doporučuje vyžádat si podrobnější
zdůvodnění navýšení cen prací – zprávu TDI, vč.potřebné dokumentace. Navýšení kulturního fondu je
třeba doložit zdůvodněním potřebnosti. Dotaci na zavlažování doporučujeme zařadit do žádosti o
dotaci na příští rok.
ÚKOLY A TERMÍNY
Ing. Marek bude zpravodajem na jednání ZO k tomuto bodu.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
Výbor schvaluje.

pro
3

proti
0

zdržel se
0

5. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015
FV doporučuje ZO před ukončením mandátu projednat a budoucímu zastupitelstvu připravit návrh
rozpočtu na rok 2015, na základě zkušeností z předchozích let a posledních změn, týkajících se
zřízení fondů reprodukce, rezervy a rozvoje.
ÚKOLY A TERMÍNY
Předseda vyzve zastupitele ke spolupráci na přípravě rozpočtu na rok 2015.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
FV bere na vědomí

6. HODNOCENÍ ČINNOSTI A DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ FINANČNÍHO VÝBORU ZA
UPLYNULÉ ČTYŘI ROKY ČINNOSTI
V uplynulém období se členové FV snažili prosazovat obsah memoranda a plnit jeho desatero.
Zejména v úvodu bylo velice těžké tyto body prosazovat a mnohá rozhodnutí ZO a rady obce vůbec
nereagovala na naše doporučení
(stanovení tržní ceny prodávaného majetku, předkládání
investičních záměrů, revize smluv a vymáhání pohledávek z neplacených nájmů, stanovení pravidel
poskytování a kontroly finančních prostředků z rozpočtu obce, provedení řádného auditu dle
standardů kontrolních mechanizmů JMK,...). Některá dílčí opatření se podařilo prosadit v průběhu –
zpracování plánu rozvoje obce, smluvní ujednání o poskytování příspěvků pro NNO, aktualizaci
zřizovacích listin PO a předkládání jednotného návrhu rozpočtu, .. a některá až v samotném závěru –
prosazení vytvoření reprodukčního, rezervního a rozvojového fondu. Díky pravidelnému sledování a
porovnávání plnění a čerpání rozpočtu, jsem se snažili co nejpřesněji nastavovat parametry a
reagovat na aktuální potřeby, které byly oproti minulým rokům, kdy se nečerpaly dotační prostředky
EU, podstatně odlišné. Díky dotacím se pak podařilo přesměrovat investice do efektivních projektů,
znamenající jednak obnovu a současně dosažení úspor za provoz základních obecních objektů – MŠ,
ZŠ a OÚ a ještě vytvořit kladné saldo hospodaření, aby bylo možné naplnit nově vzniklé fondy, které
by měly stabilizovat obecní hospodaření a umožnit řízený rozvoj obce s možnostmi před a
kofinancování dotacemi podpořených projektů.
Stav účtu k 1.1.2011
Převzaté závazky do roku 2012
Získané dotace z EU za předchozí 3 roky

…
…
…

643 107,95 Kč
-2 127 875,00 Kč
0,00 Kč

Stav účtů k 31.8.2014
Předávané závazky
Předávané pohledávky
Získané dotace z EU za předchozí 3 roky
Roční úspory na energiích

…
…
…
…
…

9 022 359,65 Kč
- 900 000,00 Kč
- 220 000,00 Kč
7 664 000,00 Kč
300 000,00 Kč

Předseda FV poděkoval všem členům finančního výboru za spolupráci a výdrž a popřál vše dobré.

Zapsal :

Ing. Jiří Pospíšil v.r.

Přílohy :
- návrh RO č.5/2014 (rada obce)
- doplněné znění pravidel fondů

Ověřil :

Ing. Martin Šmedek, v.r.

