ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU OBCE ČÍŽKOVICE ZE DNE 11. 3. 2020
Místo: OÚ Čížkovice
Přítomni: M. Týlová, J. Jelínek, L. Koťová, J. Mareš, L. Trestr
Omluven: -Host: Ing. J. Svitáková
Začátek jednání: 15:00 hod.
Zapsala: M. Týlová
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení termínů a témat FV v roce 2020 (harmonogram FV 2020)
Nahlédnutí do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019 (FIN 12/2019)
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Čížkovice za rok 2019
Návrh data a osob pro uskutečnění prověrky pokladní kázně
Zůstatky účtů obce
Termín uskutečnění veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Čížkovice
Nahlédnutí do zpracování rozpočtu přísp. organizace ZŠ a MŠ 2020 + střednědobý výhled
hospodaření ZŠ a MŠ Čížkovice 2021-2022
8. Informace k zavedení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Čížkovice
9. Různé a diskuze

Program schválen:

5 pro

0 proti

1)Členové FV v dostatečném termínu předem obdrželi harmonogram setkání FV pro rok 2020, ve
kterém se nachází navrhované termíny a témata setkaní. Všichni členové souhlasí s harmonogramem
FV pro rok 2020.
Schváleno:

5 pro

0 proti

2) FV nahlédl a prokonzultoval s paní Ing. J. Svitákovou výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
sestavený k 12/2019.Nebyly shledány žádné nedostatky a v rozpočtu nebyla porušena rozpočtová
kázeň.
Příjmy- naplněny do 102 % (navyšovány byly kvůli úrokům)
Skutečné rozpočtové příjmy: 51 337 964,47 Kč
Výdaje- vyčerpáno 51 %
nevyčerpáno: opravy silnic, projekt Bezpečná obec, divadlo a oprava kulturního domu,
multifunkční hřiště, bytové a nebytové hospodářství, veřejné osvětlení, oprava hřbitova, pozemky
v obci Želechovice.
Skutečné rozpočtové výdaje: 44 764 725,59 Kč
Dotace pro rok 2019-

od kraje na výkon státní správy a opatrovnickou činnost = 973 000 Kč
na pečovatelskou službu = 351 900 Kč

volby = 29 000 Kč
hasiči = 16 800 Kč
Lafarge cement a.s. = 50 000 Kč
Schváleno:

5 pro

0 proti

3) Paní Ing. J. Svitáková poskytla k nahlédnutí členům FV účetní závěrku ZŠ a MŠ Čížkovice sestavenou
ke dni 31. 12. 2019. Do rezervního fondu organizace byl převeden zlepšený hospodářský výsledek ve
výši 140 302,04 Kč.
Schváleno:

5 pro

0 proti

4) FV pověřil členy M. Týlovou a J. Jelínka, aby nejpozději do konce měsíce května byla uskutečněna
prověrka pokladní kázně. S jejími výsledky nás jmenovaní členové seznámí na dalším společném
setkání v červnu 2020.
Schváleno: 5 pro

0 proti

5) Paní Ing. J. Svitáková seznámila přítomné členy FV o aktuálních zůstatcích na účtech obce
Čížkovice.
Zůstatek účtu celkem k 31. 12. 2019

120 841 912,23 Kč

Zůstatek účtu celkem k 31. 01. 2020

121 764 195,29 Kč

Zůstatek účtu celkem k 29. 02. 2020

123 356 085,40 Kč

Schváleno: 5 pro

0 proti

6)Paní Ing. J. Svitáková podala informaci, že společně s panem J. Marešem bude provedena
veřejnoprávní kontrola ZŠ a MŠ Čížkovice. Na vhodném termínu se oba domluví (V minulém roce
2019 proběhla do konce května 2019).
Schváleno: 5 pro

0 proti

7) FV nahlédl do zpracovaného rozpočtu přísp. organizace ZŠ a MŠ 2020 a střednědobého výhledu
hospodaření ZŠ a MŠ Čížkovice 2021-2022.
Rozpočet 2020
Neinvestiční příspěvek zřizovatele =3 200 000 Kč
Neinvestiční dotace KÚ- přímé náklady = 11 400 000 Kč
Výnosy celkem= 15 450 000 Kč
Náklady celkem= 15 450 000 Kč
Střednědobý výhled hospodaření 2021, 2022
2021: Výnosy celkem= 15 700 000 Kč
Náklady celkem= 15 700 000 Kč

2022: Výnosy celkem= 15 900 000 Kč
Náklady celkem= 15 900 000 Kč

8)FV požádal Ing. Janou Svitákovou o podání bližších informací k nově zavedeným veřejnoprávním
smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu obce.
Pravidla (viz. příloha) byla schválena zastupitelstvem obce Čížkovice dne 16. 12. 2019. Hlavními
podmínkami přidělení dotace jsou:
- pokrytí 20 % ročního rozpočtu z příspěvku členů
- příspěvky nezletilých členů nesmí být větší než 50%
příspěvků dospělých členů
- minimální výše dotace je 1 000 Kč, maximální výše dotace je
80% z celkového ročního rozpočtu žadatele
- část dotace, která nebude k 31. 12. vyčerpána, se vrací zpět
do rozpočtu obce
Pro jednotlivé spolky jsou připravené tabulky.
V současné době žádný ze spolků nesplňuje schválená pravidla pro přidělení dotace z rozpočtu obce.
Po podání jasných a srozumitelných informací Ing. Svitákovou proběhla krátká diskuse.
FV z důvodů nově zavedených pravidel pro poskytování dotací na konci kalendářního roku 2019
navrhuje, aby v roce 2020 jednotlivé spolky v obci, které žádají o dotaci pro rok 2020, získaly 80%
z celkové částky, o kterou žádaly pro kalendářní rok 2019.
Schváleno:
5 pro 0 proti
9) Paní Ing. Svitáková seznámila členy FV s Návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce Čížkovice
rok 2020 – 2022.
Mezi nejvyšší rozpočtové příjmy obce patří poplatky za uložení odpadů (rok 2019 – 25 233 265 Kč).
Jenže tyto příjmy nemusí trvat dlouho. Obec disponuje s poměrně vysokou částkou na účtech, ale
také má mnoho rozplánovaných a nedokončených projektů, které stojí nemalé částky.
Např. multifunkční hřiště, u kterého se na samém počátku hovořilo o cca 16 000 000 Kč, v současné
době činí dle projektu náklady cca 25 000 000 Kč. V roce 2020 bylo na tuto akci v rozpočtu vyčleněno
10 000 000 Kč, kdy se jedná pouze o I. etapu projektu.
Proběhla krátká diskuse FV, kde mimo jiné padlo, že sportovních zařízení v majetku obce je poměrně
dostatek. Dle nově zavedeného systému ve sportovní hale a posilovně se ukázalo, že zdaleka není
plně využívána. Mgr. Martina Týlová uvedla, že v budově tělocvičny jsou podle ní okna ve velmi
špatném stavu (Když byla se žáky školy na hodině TV při větru a dešti, na okenní dřevěný parapet a
novou podlahu prší. Navíc okna silně vibrují.). Pan Jelínek toto potvrdil. Posilovna také nedisponuje se
zcela funkčním nářadím a bylo by vhodné i jeho doplnění.
FV žádá paní Ing. Svitákovou o padání informace, kolik do současné doby stal obec projekt
„multifunkční hřiště“. Dále žádá o zařazení bodu do jednání zastupitelstva obce o posouzení stavu
sportovní haly a posilovny odbornou osobou.
Schváleno:
5 pro 0 proti
Konec jednání: 17:20 hod.
Předseda finančního výboru:
Členové finančního výboru:
J. Jelínek
L- Trestr-

J. Mareš L. Koťová -

