ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU OBCE ČÍŽKOVICE ZE DNE 18. 9. 2019
Místo: OÚ Čížkovice
Přítomni: M. Týlová, L. Trestr, J. Mareš, L. Koťová
Omluven: J. Jelínek
Host: Ing. J. Svitáková
Začátek jednání: 15:00 hod.
Zapsala: M. Týlová
Program schůze:
1.
2.
3.
4.

Seznámení s hospodařením obce za II. čtvrtletí 2019
Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 6/2019
Seznámení se záměrem zavedení veřejnoprávních smluv
Různé a diskuse

Program schválen:

4 pro

0 proti

1) FV nahlédl a prokonzultoval s paní Ing. J. Svitákovou výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
sestavený k 6/2019.Nebyly shledány žádné nedostatky a v rozpočtu nebyla porušena
rozpočtová kázeň.
Příjmy:
Neinv. přijaté transf. z všeobec. pokl. správy SR (volby do Evrop. parlamentu)

29 000 Kč

Neinv. přijaté transf. ze SR v rámci souhr. dot. vztahu (výkon státní správy, výkon
pečovatelské služby)
973 900 Kč
Dar Lafarge Cement, a.s.

50 000 Kč

Ing. Svitáková podala dále informace o úročení. Měsíčně má obec příjmy z úroků cca
50 000 Kč. Např. Příjmy u úroků, schválené rozpočtem, byly ve výši 120 000 Kč. Po
změnách byly příjmy z úroků schváleny ve výši 160 000 Kč. V současné době měla obec
v měsíci srpen 2019 příjmy z úroků ve výši 411 000 Kč.
Schváleno: 4 pro

0 proti

2) Ing. Svitáková podala informace k rozpočtovému opatření. Jedná se hlavně o úpravy
rozpočtu:
Příjmy- Ostatní asist. peč. služby na výši 306 000 Kč a 328 000 Kč
Příjmy- Příjmy z úroků na výši 700 000 Kč
Výdaje- Drobný hmotný majetek (pořízení leteckých snímků) 120 000 Kč
Schváleno: 4 pro

0 proti

3) FV požádal Ing. Svitákovou o poskytnutí bližších informací k nutnosti zavedení
veřejnoprávních smluv.

Dle informací obec v současné době poskytuje sdružením příspěvky- dary. Sdružení poskytují
obci stručné vyúčtování své činnosti.
Dle platné legislativy by obec měla působit jako řádný „hospodář“ a prostředky na podporu
sdružení poskytovat dle veřejnoprávních smluv, které musí být přesně vyúčtovány.
Základní podmínky veřejnoprávní smlouvy:
-Poskytované prostředky jsou pouze na činnost daného sdružení.
-Prostředky, které v daném roce sdružení nevyčerpá, musí být vráceny zpět obci.
-Žádosti na příspěvky na další rok 2020 musí být obci odevzdány do poloviny listopadu.
- Prostředky, které sdružení vyčerpá, musí být plně účetně doložitelné (přesné podklady
k vyúčtovaným položkám).
Ing. Svitáková si s předsedy jednotlivých spolků sjedná v měsíci říjnu schůzku, kde všechny
seznámí s veřejnoprávní smlouvou a podmínkami poskytování příspěvků na další rok 2020.
FV navrhuje, aby příspěvky, které jsou poskytovány sdružením, byly poskytovány od roku
2020 dle veřejnoprávních smluv podle platné legislativy.
FV navrhuje zastupitelstvu obce Čížkovice, aby na příštím jednání bylo schváleno uzavírání
veřejnoprávních smluv na příspěvek poskytnutých na činnost jednotlivých sdružení.
Schváleno: 4 pro

0 proti

4) FV se shodl na příštím termínu setkání dne 27. 11. 2019.
Schváleno: 4 pro
0 proti
Konec jednání: 16:30 hod.
Předseda finančního výboru:
Členové finančního výboru:
J. JelínekL- Trestr

omluven

J. Mareš L. Koťová -

