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

Seznámení s hospodařením obce za I. čtvrtletí 2020
Seznámení se zprávou veřejnoprávní kontroly v ZŠ a MŠ
Seznámení s výsledky a závěry proběhnuté prověrky pokladní kázně
Projednání účetní závěrky a závěrečného účtu obce Čížkovice za rok 2019
Projednání zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření obce Čížkovice v roce
2019
6. Různé a diskuse
Program schválen:

5 pro

0 proti

1) FV byl paní Ing. J. Svitákovou seznámen s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu
sestaveným k 3/2020. Nebyly shledány žádné nedostatky a v rozpočtu nebyla porušena
rozpočtová kázeň. Do této doby byla provedena rozpočtová opatření:
-

Příjmy:

-

Dotace KúÚk na výtl. kanalizaci ul. Benešova

-

dotace z Ústeckého kraje na podporu soc. služeb

-

dotace na výkon státní správy

-

přeplatky z vyúčtování spotřeby elektřiny , vody

-

přeplatek z vyúčtov. Služeb FK Viktorie

-

dohled na skladce SDH

-

úroky na bankovních účtech

-

Výdaje:

-

Služby GDPR

-

Přípojky RD-příspěvky občanům

Schváleno: 5 pro

0 proti

2) Paní Ing. J. Svitáková informovala všechny členy FV, že doposud nebyla provedena
veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ Čížkovice. FV tedy pověřuje Ing. Janu Svitákovou a Ing.
Jaroslava Mareše k provedení kontroly do 30. 6. 2020.

Schváleno: 5 pro

0 proti

3) FV pověřil členy M. Týlovou a J. Jelínka, aby 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

4) Paní Ing. J. Svitáková seznámila přítomné členy FV s návrhem závěrečného účtu obce za
rok 2019, který byl vyhotoven podle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, sestaveného
k 12/2019.
Příjmy obce se skládají z vlastních příjmů a přijatých transferů (dotací). Vlastní příjmy tvoří
daňové příjmy, nedaňové příjmy a kapitálové příjmy. V roce 2019 byly vlastní příjmy
49 966 456,47 Kč. Rozhodující částí příjmů obce jsou daňové příjmy. Jedná se o příjmy z daní
FO a PO, daně z nemovitých věcí a DPH. Dále jsou to správní poplatky, poplatky ze psů,
poplatky ze vstupného tělocvičny, daň z hazardních her. Nejvyšší částí celých příjmů jsou
poplatky za uložení odpadu ve výši 25 233 265 Kč. Největší podíl na nedaňových příjmech má
příjem z pronájmu bytových prostor (793 058 Kč), příjem z pronájmu bytových prostor DPS
(330 413 Kč) a příjem z pronájmu nebytových prostor (176 334 Kč).
Přijaté transfery roku 2019:
-

Celková výše byla 1 371 508 Kč.

-

Dotace na zajištění voleb (29 000 Kč), dotace na výkon státní správy ( 973 900 Kč), dotace
na výdaje SDH (16 708 Kč), dotace na sociální služby (351 900 Kč).

Celkové příjmy obce Čížkovice za rok 2019 byly ve výši 51 337 964,47 Kč (bez převodů mezi
bankovními účty hlavně mezi ČNB a hlavním účtem).
Výdaje obce se skládají z běžných a kapitálových výdajů. Mezi běžné výdaje patří výdaje
k zajištění chodu obce (tzv. výdaje na opravy, služby, materiál, mzdové prostředky a
příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Čížkovice, příspěvkové organizace. Mezi nejzásadnější běžné
výdaje v roce 2019 patří výdaje spojené s údržbou silnic ( 220 956,16 Kč), výdaje spojené
s údržbou chodníků a výměnou dopravního značení ( 77 628 Kč), výdaje na příspěvek pro
provoz ZŠ a MŠ Čížkovice (3 920 075,20 Kč), výdaje na autorská práva OSA a mobilní rozhlas (
113 484,75 Kč), zájmová činnost v kultuře (241 567,69 Kč), výdaje na ostatní záležitosti
kultury, církví a sděl. prostř. ( 765 914,48 Kč), výdaje na sportovní zařízení v majetku obce, na
mzdové prostředky, energie, nákup drob. majetku, revize a opravy (1 919 424, 79 Kč), výdaje
na sportovní výlety a finanční dary sportovním organizacím (472 332 Kč), výdaje na údržbu a
provoz bytových domů v majetku obce, energie a revize (4 187 422,70 Kč), výdaje na údržbu
a provoz nebytových prostor, opravy, energie a revize (1 525 986,19 Kč), mzdové výdaje na
pracovní skupinu, ochranné pomůcky, energie a PHM, pojistné a opravy ( 7 583 472,50 Kč),
sběr a svoz komunálních odpadů ( 943 392,16 Kč), svoz ost. odpadů (1 118 693, 93 Kč), péče
o vzhled obcí a veřejnou zeleň ( 603 684, 94 Kč), činnost místní správy ( 7 283 449, 01 Kč),
hřiště v MŠ (1 107 638,46 Kč).
Celkové výdaje obce Čížkovice za rok 2019 byly ve výši 44 764 725,59 Kč (bez převodů mezi
bankovními účty hlavně mezi ČNB a hlavním účtem).
Schváleno: 5 pro

0 proti

5) Paní Ing. Svitáková seznámila FV s informací ohledně přezkoumání hospodaření obce
v roce 2019 nezávislým auditorem. Audit proběhl poslední týden v květnu.
Podané informace paní Ing. Svitákovou.
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 2019
jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.
Schváleno: 5 pro

0 proti

6)

Paní Ing. Svitáková seznámila členy FV se schváleným závěrem RO dne 1. 6. 2020, kdy byl
ve veřejnoprávních smlouvách dodělán poslední odstavec. Dary budou ve výši 80 %
poskytovány do konce června jednotlivým spolkům.
Výše dotace pro rok 2020 VTK Čížkovice, z.s. 104 000 Kč, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Čížkovice 56 000 Kč, FK Viktorie Čížkovice , z.s. 200 000 Kč, Myslivečký spolek ČížkoviceÚpohlavy 24 000 Kč, FbK Kondoři Čížkovice, z.s. 16 000 Kč, Klub stolního tenisu a
badmintonu TBC, o.s. 8 000 Kč.
Schváleno: 5 pro

0 proti

Konec jednání: 16:30 hod.
Předseda finančního výboru:
Členové finančního výboru:
J. JelínekL- Trestr

J. Mareš L. Koťová -

