ZPRÁVA č. 13-3/2014
o činnosti finančního výboru obce Letonice za období od 12.6. do 11.9.2014
Finanční výbor prakticky pracoval po většinu celého období ve složení
Bc.Pavel Novák, ing.Josef Marek, ing.Martin Šmedek a ing.Jiří Pospíšil.
V daném období se uskutečnila dvacátá první a letošní třetí schůze dne 8.9.2014, za účasti 3 členů –
bc.Novák omluven.
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
FV se zabýval situací, kdy naše doporučení nejsou brána v potaz při rozhodování zastupitelstva. Dále
členové za spolupráce ekonomky a místostarosty připomínkovali a do námi předloženého návrhu
pravidel zapracovávali připomínky, aby mohl být dokument na dnešním jednání ZO projednán a
schválen.
Provedli jsme kontrolu archivace zápisů a zpráv z našeho výboru s tím, že po dnešním jednání ZO
bude archiv doplněn a protokolárně předán k archivaci.
Členové se také zabývali předloženým návrhem RO a v zápise popsali svá doporučení k navrženým
položkám.
Současně s ohledem na přípravu a případné schválení pravidel fondů navrhují zabývat se ještě ve
stávajícím složení přípravou základních parametrů a členění návrhu rozpočtu na rok 2015.
Na závěr předseda shrnul výsledky splnění cílů, které jsme si na při nástupu do funkcí ve finančním
výboru stanovili v našem memorandu:
1. Regulace míry zadlužení - závazky nepřesáhly 20% podíl jistých příjmů obce
2. Permanentní likvidita – v uplynulých dvou letech se již podařilo udržovat zůstatek odpovídající
příjmům běžně dosahovaným za dva až tři měsíce ( 3x1,2mil Kč = 3,6 mil.Kč )
3. Stabilizace výdajů na organizační složky, příspěvkové a neziskové organizace – nepodařilo se
eliminovat tlak při sestavování rozpočtu a nepřipustit opakování "lavinového efektu" jejich požadavků
4. Mít neustále prostředky pro podporu investičních dotací – i když tyto prostředky byly k dispozici,
nepodařilo se je vždy efektivně využít v reakci na aktuální dotační výzvy k plnění plánu rozvoje obce
5. Rozpočet je třeba schvalovat jako mírně přebytkový – podařilo se každoročně dosahovat přebytku,
který na závěr mohl být využit na stabilizaci financí a částečnou sanaci vnitřního dluhu na reprodukci
majetku
6. Jasné definování a vyznačení priorit na základě preferencí a efektivity vynaložených prostředků
– podařilo se směřovat investice do projektů k dosažení úspor mandatorních výdajů úsporou nákladů za
energie, nepodařilo se plně rozvinout podporu prodotačním systémem podpor pro NNO a ostatní
subjekty
7. Dlouhodobé plánování – nepodařilo se prosadit dlouhodobější plánování na dobu delší než jeden rok
8. Vazba úvěrů jen na krytí efektivních investic – úvěry nebyly čerpány
9. Zabránit redukci kapitálu – až v závěru volebního období se díky pravidlům reprodukčního fondu
podařilo prosadit nesnižování kapitálového aktiva
10. Provozní rozpočet je třeba mít schválený vždy před započetím roku – rozpočet byl vždy
schvalován před začátkem roku

Dne 11.9.2014

Vypracoval :

ing. Jiří Pospíšil – předseda FV

