Zápis z jednání finančního výboru č. 1/2022

Účastníci: Ing. Šmedek Martin, Knesl Radek, Ing. Halouzková Miroslava, Ing. Jiří Pospíšil
Datum: 2.2.2022 od 18:00 hod do 19:00 hod
Místo/způsob jednání: zasedací místnost OU Letonice
--------------------------------------------------------------Program:
-

1. Kontrola usnesení z předchozích jednání
2. Kontrola výkazů (rozvaha, VZZ) Základní školy k 31.12.2021
3. Investice volných peněžních prostředků na běžných účtech
4. Kontrola vyúčtování dotací NNO za rok 2021
5. Návrh dotace na činnost NNO na rok 2022
---------------------------------------------------------------

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.
I přesto, že se prodej již uskutečnil, FV požaduje doložení kompletní analýzy všech nákladů
spojených s akcí IS Horany- úkol trvá, zajistí předseda FV
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Bod 1c) Kontrola usnesení z jednání FV 4/2021 z 3.12.2021
Slunečnice – děti v pohybu, z.s. – u spolku FV požaduje předložit pokladní a bankovní doklady
o uhrazení dokladů/faktur vyúčtovaných v dotaci na činnost spolku pro rok 2020, z důvodu
vysokého nárustu závazku spolku v průběhu roku 2020. – zajistí předseda FV
-----------------------------------------

Bod 2) Kontrola výkazů (rozvaha, VZZ) Základní školy k 31.12.2021
FV prověřil předložené výkazy Základní školy Letonice, p.o. k 31.12.2021

Závěr: Bez připomínek

Bod 3) Investice volných peněžních prostředků na běžných účtech
Předseda FV informoval členy FV o nabídkách termínovaných vkladu u:
EQUA BANK – 2,5 % na 6 měsíců (spořící účet 0,01% p.a.)
KOMERCNI BANKA – 3,1% na 6 měsíců; 3,4% na 1 rok
UNICREDIT BANK – 3,39 na 6 měsíců; 3,8% na 1 rok (spořící účet 1,2 % p.a.)
Zde je nutné se orientovat dle cash flow plánovaného rozpočtu a možností realizovatelnosti
investičních akcí.
Závěr: FV doporučuje uložit maximum volných peněžních prostředků na termínované
vklady. Ostatní peněžní prostředky určené k úhradě provozních výdajů uložit na spořící
účet nejvýhodnější banky. Zde musí FV opět podotknout, že než aby peněžní prostředky
ležely na účtech, je efektivnější je investovat v rámci projektů, dotací, oprav, výstavby.

Bod 4). Kontrola vyúčtování dotací NNO za rok 2021
Slunečnice – děti v pohybu, z.s.
- dotace na činnost 55 000 Kč
Bez připomínek. U položky oplocení 22 tis. Kč došlo k přečerpání vůči žádosti. Ovšem daný
„nadlimit“ je možné vykázat u jiných položek, převést na jiné akcept. položky vyúčtování.
Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK
---PROCYON, z.s.
- dotace na činnost 50 000 Kč
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Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK
---Tělovýchovná jednota Letonice, z.s.
- dotace na činnost 250 tis. Kč
Položky – nákup kamerového systému – 30 009 Kč ;a Nákup sekačky – 22 750 Kč – není
v souladu s žádostí.
Závěr: NENÍ V SOULADU, Vrátit k dopracování, a v případě nesjednání nápravy nárokovat
vrácení prostředků.
………
Dotace – kofinancování z NSA – 22 tis. Kč
Nejsou doloženy originály dokladů
Závěr: DOLOŽIT DOKLADY
……………..
Dotace na zajištění projektu - úpravy Kabin – 50 000 Kč
Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK

Dotace - smlouva č.1 – stavební práce – Nástavba kabin (50 tis z JMK, 15 tis. OU)
Vyřešeno již v průběhu rok
Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK

----OREL jednota Letonice
- dotace na činnost 250 tis. Kč
V průběhu roku přesun 170 tis. Kč na oprava WC
Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK
…
Dotace na výměnu oken – 60 tis. z OU (JMK – 74 tis, vlastní – 23 266 Kč)
Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK
….
Dotace č.10/2021 – podpora výzev NSA ČR – 49 402 Kč
Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK
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--KPŠ LETONICE, z.s.
Dotace na činnost – 55 tis. Kč
Závěr: Bez připomínek
---RIMSKOKATOLICKA FARNOST
Oprava fasády farního kostela – 1 800 000 Kč.
Závěr: Bez připomínek
………………………………..
Závěr: U Tělovýchovné jednoty, z.s. – dotace na činnost – 2 položky nejsou v souladu
s žádostí a měly by být pro nedodržení smluvního ujednání o poskytnutí prostředků
vráceny. Jinak ostatní vyúčtování ostatních organizací bez připomínek.

Bod 5) Návrh dotace na činnost NNO na rok 2022
Přehled podaných žádostí:
KPŠ Letonice, z.s. – 70 000 Kč
Procyon, z.s. – 100 000 Kč
TJ Letonice, z.s. – 380 000 Kč
OREL Letonice – 350 000 Kč
ČZS – 20 000 Kč
ČČK – 15 000 Kč
Myslivecký spolek – 70 000 Kč na činnost + (500 tis. Kč na investice, opravy)

Závěr: FV doporučuje poskytnout dotace na činnost v plné výši. Požadavky na finanční
prostředky na investice a opravy řešit samostatně po doložení nezbytné dokumentace
prokazující její opodstatnění a efektivnost (např. investiční záměr, technická
dokumentace, vyjádření stav.úřadu ,pokud je nezbytné k provedení stavby či prohlášení
odborné osoby že stavba nevyžaduje stavební povolení či ohlášení, rozpočet či položkový
odhad nákladů,..).
FV opětovně navrhuje zabývat se přípravou a schválením pravidel podpory, která
nestranně a jasně deklarují obdržení podpory ze strany obce v určité výši i za získání a
využití dotace z jiných zdrojů ve 100% výši na administraci tohoto projektu.
Současně navrhuje zařazení sankcí za opakované chybné odevzdání vyúčtování, např.
snížením dotace na příští rok.
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Další návrh se týká termínu vyúčtování, kdy navrhujeme návrat k termínu 30.1.
následujícího roku. Tento termín by byl současně i termínem pro podání žádosti na rok
následující.

Zapsal: Ing.Martin Šmedek
5.2.2022
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