Zápis z jednání finančního výboru č. 3/2021

Účastníci: Ing. Šmedek Martin, Knesl Radek, Ing. Halouzková Miroslava, Ing. Jiří Pospíšil
Datum: 27.9.2021 od 17:00 hod do 17:40 hod
Místo/způsob jednání: zasedací místnost OU Letonice
--------------------------------------------------------------Program:
-

1. Kontrola usnesení z předchozích jednání
2. Kontrola plnění rozpočtu obce za Srpen 2021
3. Výkazy (rozvaha, VZZ) Mateřská škola, p.o. k 30.6.21
4. Výkazy (rozvaha, VZZ) Základní škola, p.o. k 30.6.21
5. Rozpočtové opatření č.5/2021
6. Tělovýchovná jednota Letonice, z.s. – žádost o dotaci
7. OREL jednota Letonice – žádost o příslib kofinancování dotace
---------------------------------------------------------------

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.
Pan Starosta navrhuje společnou schůzku FV s V.Gottwaldem, ohledně objasnění daných
připomínek.
Závěr: V řešení. Úkol trvá

Bod 1a.) Kontrola usnesení z jednání FV 2/2020 z 11.3.2020
Inventarizace obce k 31.12.2019
019
Projekt vodovod obce – momentálně v řešení, buď bude vyřazeno z důvodu předání VAKu,
nebo zůstane v evidenci obce.
Závěr: V řešení. Úkol trvá

Bod 1b) Kontrola usnesení z jednání FV 2/2021 z 14.6.2021
Prodej pozemků – Horany
Návrh prodejní ceny FV bude předložen na příštím jednání FV. Členové FV se domnívají, že
v analýze nejsou všechny údaje.
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I přesto, že se prodej již uskutečnil, FV požaduje doložení kompletní analýzy všech nákladů
spojených s akcí IS Horany- úkol trvá, zajistí předseda FV.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bod 2) Kontrola plnění rozpočtu obce – FIN za Srpen 2021
FV prověřil přehled plnění rozpočtu obce Letonice k 31.8.2021 a neshledal v něm žádné
nedostatky, body k prověření.
Příjmy:
Plán za rok 2021: 34 878 100 Kč.
Plnění k 31.8.21: 20 524 301,58 Kč tj. 67,24 %

Výdaje:
Plán za rok 2021: 47 469 300 Kč.
Plnění k 31.8.21: 20 359 109,39 Kč, tj. 54,17%

Závěr:
Bez připomínek. FV bere daný přehled plnění rozpočtu obce na vědomí.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bod 3) Výkazy (rozvaha, VZZ) Mateřská škola, p.o. k 30.6.2021

FV prošel výkazy (rozvaha, výkaz ZaZ) MŠ Letonice k 30.6.2021 a neshledat v nich žádné
problémy, nedostatky.
HV k 30.6.21: + 79 588,73 Kč

Závěr:
Bez připomínek
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bod 4) Výkazy (rozvaha, VZZ) Základní škola, p.o. k 30.6.2021

FV prošel výkazy (rozvaha, výkaz ZaZ) ZŠ Letonice k 30.6.2021 a neshledat v nich žádné
problémy, nedostatky.
HV k 30.6.21: + 27 620,14 Kč

Závěr:
Bez připomínek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Bod 5) Rozpočtové opatření č. 5/2021
FV prošel rozpočtové opatření č.5. FV měl připomínky k navýšení výdajových položek:
2212 – 150 tis. – TDI ul. Nová, PD ul.Větřák
Jaký je důvod navýšení: TDI nebyl v prvotním schválení rozpočtu akce ul Nová?? ,
PD(projektová dokumentace) ul. Větřák – co se plánuje na ul. Větřák??
2321 – 100 tis. Kč – el. energie, čov
ČOV – důvod navýšení? Růst spotřeby el. energie nebo špatný odhad výdajů??

K daným položkám by potřeboval FV více informací k efektivní posouzení – grafický či
tabulkový přehled za posledních 10 let spotřeby el.energie na ČOV, investiční záměr na akci
ul.Nová vč. rozpočtu, investiční záměr na akci ul.Větřák.

Závěr:
FV bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2021. Pro příště bude předseda FV
požadovat více informací k položkám rozpočtových opatření.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bod 6) Tělovýchovná jednota Letonice, z.s. – žádost o dotaci

TJ Letonice v roce 2021 získala od Obce Letonice následující podporu:
250 tis. Kč dotace na činnost
22 tis. Kč dotace – program Můj klub

3

Žádost o příslib max 80 tis. Kč (20% z 400 tis. Kč) na kofinancování programu KABINA
2021
Nyní TJ Letonice získala dotaci z Národní sportovní agentury 72 231,50 Kč a žádá Obec o
kofinancování ve výši 20 tis. Kč.
FV prodiskutoval danou problematiku a navrhuje, aby ke kofinancování dané žádosti byly
s ohledem na omezenou činnost spolku v období pandemie Covid, použity finance z prvotní
dotace na činnost.
Závěr:
FV nedoporučuje schválit danou žádost. FV doporučuje TJ, aby požádala o přesun
financí z dotace na činnost na kofinancování dotace od NSA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Bod 7) OREL jednota Letonice – žádost o příslib kofinancování dotace

Obec Letonice poskytla spolku OREL jednota Letonice následující podporu:
250 tis. Kč dotace na činnost
60 tis. Kč – dotace na výměnu oken

Příslib max 80 tis. Kč (tj. 20 % z 400 tis. Kč) na dotační program KABINA 2021 od NSA
Příslib max. 900 tis. Kč na 30% kofinancování dotace od NSA

Oba výše uvedené přísliby se týkají stejného projektu – rekonstrukce objektu ORLOVNY
Letonice. Z důvodu možnosti žádat na totožný projekt, žádá spolek o další příslib na totožný
projekt a to:
Příslib na 30% kofinancování z dotačního programu REGIONY 2021 od NSA
Z důvodu, že všechny 3 přísliby se týkají totožné stavební akce, jehož rozpočet je cca 3-3,5
mil. Kč, FV doporučuje dát daný příslib spolku OREL jednota Letonice. Protože celková výše
kofinancování daného projektu by neměla převýšit 1,2 mil. Kč.
Závěr:
FV doporučuje dát spolku příslib. Dále FV doporučuje dalším usnesením ošetřit
maximální možnost kofinancování daných příslibů na 1,2 mil. Kč.

Zapsal: Ing. Martin Šmedek
28.9.2021
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