ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU OBCE ČÍŽKOVICE ZE DNE 18. 6. 2018
Místo: OÚ Čížkovice
Přítomni: M. Týlová, J. Mareš, J. Jelínek, L. Trestr
Omluven: M. Svojše
Host: Ing. J. Svitáková
Začátek jednání: 15:00 hod.
Zapsala: M. Týlová
Program schůze:
1. Seznámení se zprávou o provedené veřejnosprávní kontrole v ZŠ a MŠ
2. Seznámení s účetní závěrkou obce Čížkovice pro rok 2017
3. Seznámení se závěrečným účtem obce Čížkovice za rok 2017 včetně zprávy nezávislého
auditora obce Čížkovice o přezkoumání hospodaření obce v roce 2017
4. Seznámení s hospodařením obce Čížkovice za I. čtvrtletí roku 2018
5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3/2018
6. Různé a diskuse
Program schválen:

4 pro

0 proti

1) Ing. J. Svitáková podala informace ke zprávě o provedené veřejnoprávní kontrole v ZŠ a MŠ.
- Na základě použité výběrové metody provedené kontroly bylo zjištěno, že účetnictví
organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem.
- Účetní závěrka podává věrný obraz pohledávek a závazků organizace.
- Dále účetní závěrka byla sestavena zcela v souladu s platnou vyhláškou.
- Nebylo zjištěno závažné porušení závazných právních předpisů.
Schváleno: 4 pro

0 proti

2) FV byl seznámen s účetní závěrkou za rok 2017 a nemá k ní připomínky.
Schváleno: 4 pro

0 proti

3) Ing. J. Svitáková podala bližší informace k návrhu závěrečného účtu za rok 2017 a zprávě
nezávislého auditora obce Čížkovice o přezkoumání hospodaření obce v roce 2017.
- FV získal bližší vysvětlující informace k položkám 3421 (Využití volného času dětí a
mládeže) a 3412 (Sportovní zařízení v majetku obce). Jednalo se o výdaje v oblasti
dětských hřišť.
- Celkové příjmy obce Čížkovice za rok 2017 byly ve výši 46.329.733,36 Kč.
- Celkové výdaje obce Čížkovice za rok 2017 byly ve výši 40.752.282,91 Kč (bez převodů
mezi bankovními účty hlavně mezi ČNB a hlavním účtem).
Hospodaření obce skončilo přebytkem ve výši 5.577.450,45 Kč. Schválený rozpočet byl
plánovaný schodkový. Důvodem jsou nerozpočtování oprav silnic ve výši 2,1 mil. Kč a
oprav chodníků ve výši 2,56 mil. Kč, výstavba multifunkčního sportovního hřiště ve výši

5,32 mil. Kč, výstavba nových dětských hřišť ve výši 2,56 mil. Kč, rekonstrukce VO ve výši
17,1 mil. Kč.
- Zpráva nezávislého auditora obce Čížkovice o přezkoumání hospodaření obce informuje,
že na základě provedeného přezkoumání hospodaření nezjistili žádnou skutečnost, která
by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných
(materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými
v bodě II. této zprávy. Při prozkoumání hospodaření obce za rok 2017 nezjistili žádné
chyby a nedostatky.
FV bere informace na vědomí a doporučuje závěrečný účet obce a přezkoumání hospodaření
obce Čížkovice za rok 2017 zastupitelstvu obce ke schválení.
Schváleno: 4 pro

0 proti

4) Ing. J. Svitáková seznámila členy FV s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu sestaveným
k 3/2018. FV k němu nemá připomínky.
Schváleno: 4 pro
0 proti
5) Ing. J. Svitáková podala bližší informace k rozpočtovému opatření č. 3/2018.
- Rozpočtové výdaje byly navýšeny o:
20.000 Kč - výběrové řízení na výměnu střešní krytiny šatny KD, KD
365.000 Kč – výměna střešní krytiny KD 115 tis. Kč, šatny KD 250 tis. Kč
10.000 Kč – výběrové řízení na výměnu střešní krytiny pohostinství Želechovice
680.000 Kč – výměna střešní krytiny pohostinství Želechovice
15.200 Kč – náhrada soudních poplatků – TY Invest Group s.r.o.
58.000 Kč – DPPO za obec
FV žádá p. starostu obce, aby na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce Čížkovice
(konaném dne 28. 6. 2018), podal bližší informace ohledně náhrady soudních poplatků firmě
TY Invest Group s.r.o.
Schváleno: 4 pro

0 proti

Konec jednání: 16:00 hod.
Předseda finančního výboru:
Členové finančního výboru:
J. Mareš
L- Trestr

J. Jelínek
M. Svojše - omluven

