ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU OBCE ČÍŽKOVICE ZE DNE 27. 6. 2016
Místo: OÚ Čížkovice
Přítomni: M. Týlová, L. Trestr, J. Jelínek, J. Mareš
Omluven: M. Svojše
Host: Ing. J. Svitáková
Začátek jednání: 15:00 hod.
Zapsala: M. Týlová
Program schůze:
1) Seznámení s výsledky a závěry proběhnuté prověrky pokladní kázně ze dne 25. 4. 2016
2) Seznámení se zprávou veřejnosprávní kontroly v ZŠ a MŠ Čížkovice
3) Seznámení se zůstatky účtů obce Čížkovice a jejich porovnání
4) Informace o účetní závěrce obce Čížkovice za rok 2015
5) Projednání závěrečného účtu obce Čížkovice za rok 2015
6) Projednání ZPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDITORA o přezkoumání hospodaření obce v roce 2015
7) Informace o hospodaření obce Čížkovice za 1. čtvrtletí roku 2016
8) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3/2016
9) Různé a diskuse
Program schválen:
4 pro 0 proti
1) FV nahlédl do zápisů a výčetek prověrky pokladní kázně, kterou dne 25. 4. 2016 vykonali
J. Jelínek a M. Týlová. K výsledkům nemá námitky ani výhrady.
Schváleno
4 pro 0 proti
2) FV byl blíže seznámen se zprávou o provedené veřejnosprávní kontrole v ZŠ a MŠ Čížkovice.
Výsledky kontroly bere na vědomí.
Schváleno
4 pro 0 proti
3) FV prokonzultoval a porovnal bankovní účty obce Čížkovice v obdobích 31. 12. 2015, 29. 2.
2016, 31. 3. 2016, 30. 4. 2016, 31. 5. 2016. Byl blíže seznámen s uvedenými zůstatky k 31. 5.
2016.
Schváleno
4 pro 0 proti
4) FV informoval, že na programu schůze mělo být projednání účetní závěrky obce Čížkovice za
rok 2015. Ta již byla schválena zastupitelstvem obce dne 16. 5. 2016. Hlavním stanoviskem
k účetní závěrce obce je ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o přezkoumání hospodaření obce
za rok 2015, která je také na programu schůze.
Schváleno
4 pro 0 proti
5) FV nahlédl a prokonzultoval s Ing. Janou Svitákovou závěrečný účet obce Čížkovice za rok
2015 sestavený ke dni 30. 5. 2016. FV přijal komentář k závěrečnému účtu:
Příjmy: 65 147 583,66 Kč
Výdaje: 56 852 149,11 Kč
Hospodaření roku 20015 skončilo přebytkem ve výši 8 295 434,55 Kč oproti schválenému
rozpočtu, který byl schodkový.
Hlavním zdrojem příjmů obce jsou poplatky za uložení odpadu (22 771 765 Kč), nájmy, daně a
prodej pozemků.
Hlavními výdaji jsou správa domů a bytů a služeb.
Dotaz vznesl J. Jelínek, kolik bylo zájemců o výběrové řízení k výstavbě oplocení MŠ Čížkovice.
Ing. Svitáková odpověď s bližšími informacemi pošle emailem všem členům FV.
FV výsledky závěrečného účtu bere na vědomí bez výhrad.
Schváleno
4 pro 0 proti
6) FV nahlédl a prokonzultoval s Ing. Janou Svitákovou ZPRÁVU NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určenou zastupitelstvu obce Čížkovice o přezkoumání hospodaření obce v roce 2015 včetně
příloh A), B) a C). Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny nedostatky ani rozpory
se závaznými právními předpisy, a proto byl výsledek přezkoumání hospodaření obce
Čížkovice bez chyb a nedostatků.

FV k výsledkům nemá výhrady ani námitky a doporučuje ZPRÁVU NEZÁVISLÉHO AUDITORA o
přezkoumání hospodaření obce v roce 2015 zastupitelstvu obce Čížkovice ke schválení.
7) FV informoval, že na programu schůze mělo být projednání hospodaření obce Čížkovice za
1. čtvrtletí roku 2016. To již bylo schváleno bez výhrad zastupitelstvem obce dne 16. 5. 2016
s informací, že kdyby měl někdo z občanů zájem o materiály, kdykoliv na obecním úřadě by
mu je bez problému podali k bližšímu prozkoumání.
Schváleno
4 pro 0 proti
8) FV byl seznámen s rozpočtovým opatřením č. 3/2016. Pan J. Jelínek požadoval vysvětlení
k paragrafu 3612- Bytové hospodářství – zprac. dat s částkou 18 000 Kč. Ing. Svitáková
vysvětlila, že se jedná o nové zavedení programu IDES ke správě bytů. Fv požadoval bližší
informace k paragrafu 3725- využívání a zneškodňování KO, který byl navýšen o 110 000 Kč.
Ing. Svitáková vysvětlila, že rozpočtováno bylo 190 000 Kč. Původní schválená částka byla
nízká a neodpovídala výši ve srovnání s loňským rokem.
FV bere rozpočtové opatření č. 3/2016 na vědomí a nemá k němu výhrady ani námitky.
Schváleno
4 pro 0 proti
9) FV požádal zastupitelstvo obce Čížkovice o schválení, aby byly zveřejňovány zápisy ze schůzí
finančního výboru.
Schváleno
4 pro 0 proti
Dále požádal Ing. Svitákovou, aby na příští schůzi FV připravila následující podklady:
a) Hospodaření obce na 2. čtvrtletí obce roku 2016

Konec jednání: 16:20 hod.
Předseda finančního výboru:
Členové finančního výboru:
J. Mareš

J. Jelínek

L. Trestr

M. Svojše - omluven

