ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU OBCE ČÍŽKOVICE ZE DNE 5. 6. 2019
Místo: OÚ Čížkovice
Přítomni: M. Týlová, L. Trestr, J. Mareš, L. Koťová, J. Jelínek
Host: Ing. J. Svitáková, Mgr. A. Waschta
Začátek jednání: 15:00 hod.
Zapsala: M. Týlová
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projednání návrhu pololetní odměny pro paní místostarostku
Seznámení s hospodařením obce za I. čtvrtletí 2019
Seznámení se zprávou veřejnoprávní kontroly v ZŠ a MŠ (viz. příloha)
Seznámení s výsledky a závěry proběhnuté prověrky pokladní kázně
Projednání účetní závěrky a závěrečného účtu obce Čížkovice za rok 2018
Projednání zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření obce Čížkovice v roce
2018
7. Různé a diskuse
Program schválen:

5 pro

0 proti

1) Pan starosta navrhl udělení pololetní odměny ve výši 45.000 Kč paní místostarostce Mgr.
Andree Skružné. Z důvodu uvolněného funkcionáře paní místostarostka přijímá stálou výši
mzdy dle tabulek. Od počátku svého působení zařídila a hlavně dokončila spoustu úkolů
v zájmu obce. Například jmenovitě: Strategický plán, směrnice, rekonstrukce hřbitova,
bezpečnost MŠ a dětské hřiště, výběrové řízení na stavebního technika, zeleň, dotace na
podporu sociálních služeb, aj.
FV návrh přijal a odsouhlasil.
Schváleno: 5 pro

0 proti

2) FV nahlédl a prokonzultoval s paní Ing. J. Svitákovou výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
sestavený k 3/2019.Nebyly shledány žádné nedostatky a v rozpočtu nebyla porušena
rozpočtová kázeň. Do této doby byla provedena rozpočtová opatření:
-

Příjmy: dotace z Ústeckého kraje na podporu soc. služeb

-

dotace na výkon státní správy

-

přeplatky z vyúčtování spotřeby elektřiny

-

navýšení úročení

-

Výdaje: pasport komunikací

-

žádost o dotaci na dětské hřiště u MŠ

-

studie zastavitelnosti

-

střešní krytina u ZŠ

-

SDH Čížkovice podpora koupě AED

-

pasportizace VO, hřbitova a zeleně

-

finanční dar Linka bezpečí

-

refundace mezd SDH Čížkovice

Schváleno: 5 pro

0 proti

3) V předstihu byla členům FV zaslána Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ
Čížkovice, která byla provedena 17. 5. – 20. 5. 2019.
Na základě použité výběrové metody provedené kontroly bylo zjištěno, že účetnictví
organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem. Účetní závěrka dává věrný obraz
pohledávek a závazků organizace a byla sestavena zcela v souladu s platnou vyhláškou.
Nebylo zjištěno závažné porušení právních předpisů.
Účastníci: Mgr. A. Waschta, Ing. B. Stará, Ing. J. Svitáková, Mgr. J. Mareš
Schváleno: 5 pro

0 proti

4) FV pověřil členy L. Trestra a L. Koťovou, aby nejpozději do konce měsíce května byla
uskutečněna prověrka pokladní kázně. Pověřenými osobami kontrola proběhla v pořádku a
její výsledky byly řádně předány paní V. Svojšové.
Schváleno: 5 pro

0 proti

5) Paní Ing. J. Svitáková seznámila přítomné členy FV s návrhem závěrečného účtu obce za rok
2018, který byl vyhotoven podle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, sestaveného
k 12/2018.
Celkové příjmy obce Čížkovice byly za rok 2018 ve výši 48 644 447,55 Kč (bez převodů mezi
bankovními účty hlavně mezi ČNB a hlavním účtem).
Příjmy obce se skládají z vlastních příjmů a přijatých transferů (dotací). Vlastní příjmy tvoří
daňové příjmy, nedaňové příjmy a kapitálové příjmy. V roce 2018 byly vlastní příjmy
47 211 060,55 Kč. Rozhodující částí příjmů obce jsou daňové příjmy. Nejvyšší částí příjmů jsou
poplatky za uložení odpadu ve výši 23 955 030 Kč. Největší podíl na nedaňových příjmech má
příjem z pronájmu bytových prostor (798 829 Kč), příjem z pronájmu bytových prostor DPS
(326 228 Kč) a příjem z pronájmu nebytových prostor (219 733,50 Kč).
Přijaté transfery roku 2018:
-

Dotace na zajištění voleb (73 500 Kč), dotace na výkon státní správy (948 000 Kč), dotace
na výdaje SDH (27 781 Kč), dotace na výstavbu zóny na aktivní odpočinek (145 106 Kč),
dotace na hřiště Želechovice (185 000 Kč), průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Čížkovice
(54 000 Kč).

Celkové výdaje obce Čížkovice byly za rok 2018 ve výši 43 962 978,13 Kč (bez převodů mezi
bankovními účty hlavně mezi ČNB a hlavním účtem).
Schváleno: 5 pro

0 proti

6)

Paní Ing. Svitáková seznámila FV s informací ohledně přezkoumání hospodaření obce
v roce 2018 nezávislým auditorem. Audit proběhl poslední týden v květnu, oficiální zpráva
přijde 6.6.2019 (následující den po setkání FV). Zpráva bude ihned předána členům všem
FV.
Podané informace paní Ing. Svitákovou dle zprávy v mailové podobě:
Závěry zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
Na základě provedeného přezkoumání hospodaření obce Čížkovice nebyla zjištěna žádná
skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech
významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumaní hospodaření
uvedenými v bodě II. zprávy. Při přezkoumání hospodaření obce Čížkovice za rok 2018
jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.
Schváleno: 5 pro

7)

0 proti

a) Paní Ing. Svitáková seznámila členy FV se zákonem 250/2000 Sb.(Zákon o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů) ohledně darovacích smluv. Obec Čížkovice poskytuje
finanční dary spolkům, které si zažádají (nejen spolkům Čížkovic a Želechovic). Tento
zákon říká, že je vhodné dary poskytovat formou veřejnoprávní smlouvy. U této smlouvy
musí sdružení, kterému je udělen dar, poskytnout vyúčtování.
FV pověřuje paní Ing. Svitákovou připravit návrh veřejnoprávní smlouvy po konzultaci
s právničkou. Vyúčtování bude vždy provádět FV.
Schváleno: 5 pro

0 proti

b) Pan Jelínek seznámil členy FV o současné činnosti sportovní komise a místostarostky. Ti
společně vytvářejí návrh pravidel pro poskytování finančního daru v oblasti kulturní,
sportovní, společenské a sociální. Paní Ing. Svitáková dále vytvoří směrnici.
Konec jednání: 16:20 hod.
Předseda finančního výboru:
Členové finančního výboru:
J. JelínekL- Trestr

J. Mareš L. Koťová -

