Zápis z jednání finančního výboru č. 2/2020

Účastníci: Ing. Šmedek Martin, Ing. Lefnerová Miroslava, Zouhar Vladislav, Skoupý Michal,
Ing. Pospíšil Jiří, Ing. Eva Míčová, Phd. (host: 18:15-18:35hod)
Omluveni:
Datum: 11.3.2020 od 18:00 hod. do 20:30 hod.
Místo: zasedací místnost OU Letonice
--------------------------------------------------------------Program:
-

1. Kontrola usnesení z předchozích jednání
2. Inventarizace obce
3. MŠ Letonice - účetní závěrka - schválení
4. Nabídka bankovních produktů – běžný účet
5. Kontrola hospodaření obce
6. Žádosti NNO na rok 2020
7. Evidence pozemků – pí. Míčová
---------------------------------------------------------------

Bod1a.) Kontrola usnesení z jednání FV 5/2019 z 21.11.19:
- Připravit materiály z kontroly investiční akce Dražovská (FV4/19) pro p. starosty, aby vydal
svoje stanovisko k připomínkám z dané kontroly – zodpovídá Šmedek M/Pospíšil J.
Bližší detail připomínky:
Investiční akce: Dražovská
Smlouva o dílo mezi OU a Inženýrskými stavbami (č.j. 788/2018)
Položka z RTS rozpočtu: 113151214R00 – frézování živičného krytu nad 500m2, bez přek. tl.
5cm,…. za cenu 54,50 Kč
V dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi OU a Inženýrskými stavbami ze dne 17.12.18 je
totožná dílčí položka z RTS za 177,30 Kč.
FV předá p. starostovi ke komentáři. – zajistí předseda FV
FV žádá o předložení rozpočtu/faktury za parkovací stání Dražovská, které mělo
původně provádět QUANTUM, a.s.. Nakonec dané práce neprovádělo, a bylo vykázáno
jako Méněpráce: na řadu obrubníků mezi OU a inž.stavbami jsou na obrubníky, za
kolik to udělalo Quantum.
Závěr:
FV žádá o zodpovězení výše uvedených připomínek či o předložení výše uvedených
dokumentů – zodpovídá Šmedek.
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Bod 1b.) Kontrola usnesení z jednání FV 1/2020 z 14.1.2020
- vyúčtování TJ: dodat rozpis dle RTS – zodpovídá Šmedek M.
Předloženo, scháleno:BEZ PŘIPOMINEK – VYŘEŠENO

-předložit vyúčtování Mysliveckého spolku na opravu střechy za 203 000 Kč – zodpovídá
Šmedek M.
Předloženo, scháleno BEZ PŘIPOMINEK– VYŘEŠENO

- vyúčtování Farnost: vysvětlit uhradu FA za kovanou bránu – zodpovídá Šmedek M.
Předloženo, scháleno BEZ PŘIPOMINEK– VYŘEŠENO

Bod 2) Inventarizace obce
Členové FV prošli inventarizaci obce, prosí o zodpovězení níže uvedených dotazů, jinak bez
připomínek

019
Projekt vodovod obce – o co jde,proč je dané evidované v majetku obce?
Územní plán za 300 tis – o co jde?

021 – projekt plynovodu horany – o co jde??

Doložit vyřazovací protokol ke kopírce NASHUATIC (majetek nad 40 tis).

Závěr:
FV prosím o komentář k výše uvedeným dotazům (zodpovídá Šmedek), jinak bez
připomínek.

Bod 3) MŠ – účetní závěrka
Finanční výbor prošel účetní závěrku Mateřské školy Letonice, p.o.
Závěr:
Bez připomínek, schvalujeme převod HV do rezervního fondu
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Bod 4) Nabídka bankovních produktů – běžný účet
FV doporučuje přesun finančních prostředků do méně nákladových bankovních produktů.
Peněžní prostředky, které nejsou z pohledu 6 měsíců potřebné, FV doporučuje do doby
přípravy investičních projektů zhodnotit prostřednictvím terminovaného vkladu.
V návaznosti na zůstatek bankovních účtů, FV poukazuje, resp. nesouhlasí s investiční
politikou/situací obce a doporučuje urgentně řešit danou situaci. V návaznosti na to žádá ZO
o předložení plánu investic na další období a analýzy reálnosti plánovaných investic –
úkol Šmedek

Bod 5) Kontrola hospodaření OU k 31.12.19
FV detailně prošel FINku k 31.12.2019. Neshledal v ní žádné nesoulady.

Údaje z FIN 12/2019. (Hodnoty za celý rok 2019)
Celkem příjmy: 27 145 952,43 Kč
Celkem výdaje: 19 243 861,03 kč
HV: + 7 902 091,40 Kč

Závěr:
Bez připomínek

Bod 6) Žádosti o dotace na činnost 2020
Členové FV diskutovali o předložených žádost NNO na rok 2020. Bohužel nejsou jednotného
názoru ohledně dotační politiky obce, a potencionální existence dotačních pravidel. Z hlediska
důležitosti daných dotací a z hlediska nebrání v potaz návrhů FV v předchozích letech,
nechává FV určení příslušných částek na členech zastupitelstva.
Závěr:
FV s ohledem, že ZO bez odůvodnění nerespektuje návrhy FV navrhuje, aby zastupitelé
určili sami v jaké výši chtějí přidělit dotaci na činnost jednotlivým organizacím.
Současně FV doporučuje ZO, aby se samo aktivně zabývalo využíváním dotačních
prostředků pro obecní projekty.

Bod 7). Evidence pozemků – pí. Míčová
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Paní místostarostka, Ing. Eva Míčová, Phd. se na 20 minut zůčastnila jednání FV.
Informovala o průběhu zdokonalování evidence pozemků ve vlastnictví obce a
zasmluvňování daných pozemků.
Závěr:
FV bere na vědomí stávající stav a upozorňuje, že se jedná o dlouhodobě zanedbaný stav
a neplnění si základních povinností správy obecního majetku. FV doporučuje v rámci
evidence pozemků pokračovat ve stávajících úkonech spočívájících ve zdokonalení
evidence a zasmluvňování pozemků.

Zapsal: Ing. Martin Šmedek
12.3.2020

4

