ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU OBCE ČÍŽKOVICE ZE DNE 29. 8. 2016
Místo: OÚ Čížkovice
Přítomni: M. Týlová, L. Trestr, J. Jelínek, M. Svojše
Omluven: J. Mareš
Host: Ing. J. Svitáková
Začátek jednání: 15:00 hod.
Zapsala: M. Týlová
Program schůze:
1) Seznámení s hospodařením obce za 2. čtvrtletí roku 2016
2) Seznámení s rozpočtovými opatřeními č. 4, 5, 6/2016
3) Různé a diskuse
Program schválen:
4 pro 0 proti
1) FV byl blíže seznámen a prokonzultoval s Ing. Svitákovou hospodaření obce za 2. čtvrtletí
roku 2016.
V rozpočtových výdajích bylo zamýšleno s opravami silnic, budov, staveb či veřejného
osvětlení v obcích Čížkovice a Želechovice a proto byly u těchto položek rozpočtovány vyšší
částky. Některé akce byly již uskutečněny, některé se uskutečňují (př. akce Bezpečná obec) a
jiné se již nestihnou uskutečnit. Nicméně s nimi musí být na počátku roku při sestavování
rozpočtu počítáno.
FV žádal bližší informace k:
Rozpočtové výdaje
a) Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly položka 5151 (studená voda)rozpočtováno 1 000 Kč, výsledek od počátku roku – 200 Kč .
b) Rozhlas a televize položka 5169 (nákup ostatních služeb)- výsledek od počátku roku
25 198,60 Kč. Jedná se o akci mobilní rozhlas v obcích Čížkovice a Želechovice
c) Bytové hospodářství položka 5171 (opravy a udržování)- zde je výsledek od počátku roku
349 216,38 Kč namísto rozpočtu 140 000 Kč. Důvodem vysoké částky jsou nečekané
opravy v jednotlivých bytech.
Hospodaření obce za 2. čtvrtletí roku 2016 doporučuje FV zastupitelstvu obce ke schválení.
Schváleno
4 pro 0 proti
2) FV byl seznámen s rozpočtovým opatřením č. 4/2016 (paragraf 3639, položka 6130). Proběhla
úprava rozpočtu na 3 564 220 Kč. Jedná se o úpravu rozpočtu z důvodu nákupu pozemků.
FV byl seznámen s rozpočtovým opatřením č. 5/2016 (paragraf 5512, položka 6322).
Proběhla úprava rozpočtu na 266 200 Kč. Jedná se o nákup čerpadla pro SDH Čížkovice.
FV byl seznámen s rozpočtovým opatřením č. 6/2016.
FV bere rozpočtová opatření na vědomí a nemá k němu výhrady ani námitky.
Schváleno
4 pro 0 proti
Konec jednání: 16:00 hod.
Předseda finančního výboru:
Členové finančního výboru:
J. Mareš- omluven

J. Jelínek

L. Trestr

M. Svojše

