ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU OBCE ČÍŽKOVICE ZE DNE 1. 6. 2022
Místo: OÚ Čížkovice
Přítomni: M. Pochobradská Týlová, L. Trestr, J. Jelínek
Omluveni: J. Mareš, L. Koťová
Host: Ing. J. Svitáková
Začátek jednání: 15:00 hod.
Zapsala: M. Pochobradská Týlová
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.

Seznámení s hospodařením obce za I. čtvrtletí 2022
Seznámení se zprávou veřejnosprávní kontroly v ZŠ a MŠ
Seznámení s výsledky a závěry proběhnuté prověrky pokladní kázně
Projednání účetní závěrky a závěrečného účtu obce Čížkovice za rok 2021
Projednání zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření obce Čížkovice v roce
2021
6. Různé a diskuse
Program schválen:

3 pro

0 proti

1) FV byl paní Ing. J. Svitákovou seznámen s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu
sestaveným k 3/2022. Nebyly shledány žádné nedostatky a v rozpočtu nebyla porušena
rozpočtová kázeň.
Rekapitulace:

příjmy celkem po konsolidaci 14 389 414,75 Kč (38, 81%)
Výdaje celkem po konsolidaci 7 969 050,79 Kč (11, 84 %)

Schváleno: 3 pro

0 proti

2) Paní Ing. J. Svitáková informovala všechny členy FV, že veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ
Čížkovice doposud neproběhla zejména na doporučení Ing. Staré a dále zmínila, že
naplánována je na měsíc červen 2022. FV tedy pověřuje Ing. Janu Svitákovou a Ing.
Jaroslava Mareše k provedení kontroly a seznámení členů FV s jejími výsledky do konce
června 2022 ve spolupráci s účetní Ing. Starou a zástupcem příspěvkové organizace Mgr.
Waschtou.
Schváleno: 3 pro

0 proti

3) FV pověřil členy ,M. Pochobradskou Týlovou a L. Koťovou, aby byla uskutečněna prověrka
pokladní kázně. Pověřenými osobami kontrola proběhla dne 27.4. 2022 v pořádku a její
výsledky byly řádně předány p. Ing. Svitákové.
Schváleno: 3 pro

0 proti

4) Paní Ing. J. Svitáková seznámila přítomné členy FV s účetní závěrkou za rok 2021 a
návrhem závěrečného účtu obce za rok 2021, který byl vyhotoven podle Výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtu, sestaveného k 12/2021. FV se shodl, že paní Ing. Svitákové

patří velké poděkování a precizně připravené podklady ke zhotovení- jasné, výstižné a
s důležitými fakty.
Příjmy obce se skládají z vlastních příjmů a přijatých transferů (dotací). Vlastní příjmy tvoří
daňové příjmy, nedaňové příjmy a kapitálové příjmy. V roce 2021 byly vlastní příjmy
46 801 130,90 Kč ( pro srovnání loňský rok 51 666 161,96 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 17 152 997, 05 Kč
(pro srovnání loňský rok 24 439 435 Kč- ponížení z důvodu rozdělení poplatku s SFŽP).
Největší podíl na nedaňových příjmech má příjem z pronájmu bytových prostor 942 954 Kč
(pro srovnání loňský rok 938 032 Kč), příjem z pronájmu bytových prostor DPS 366 690 Kč
(pro srovnání loňský rok 369 982 Kč) a příjem z pronájmu nebytových prostor 152 894 Kč( pro
srovnání loňský rok 163 895 Kč- ponížení z důvodu coronavirové pandemie, kdy nebylo
vybíráno od živnostníků). Velkou část kapitálových příjmů tvoří příjmy z prodeje pozemků ve
výši 2 839 065, 23 Kč
Příjmy:
Celková výše přijatých transferů byla 1 560 131 Kč (pro srovnání v roce 2020 byla
8 026 911 Kč).
KUUK – dotace na dopravní automobil SDH (300 000 Kč), dotace na výkon státní správy
(443 200 Kč a 443 300 Kč), dotace na sociální platy covid ( 45 492 Kč), dotace na volby do
zastupitelstva ( 31 000 Kč), kompenzační bonus COVID ( 58 006, 55 Kč, 226 714,41 Kč,
12 418,04 Kč
Celkové příjmy obce Čížkovice za rok 2021 byly ve výši 48 361 261, 90 Kč ( pro srovnání za rok
2020 byly ve výši 59 693 072, 96 Kč (bez převodů mezi bankovními účty hlavně mezi ČNB a
hlavním účtem).
Výdaje:
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 2021 patří:
- výdaje spojené s údržbou silnic 2 563 032, 85 Kč.
- výdaje spojené s provozem čističky odpadních vod (121 700, 51 Kč- provoz čističky OV,
energie, revize, kontrola ČOV…). Výdaje na přípravu výstavby kanalizace v Želechovicích byly
naplánované ve výši 2 500 000 Kč, spotřebováno bylo 847 484 Kč.
- výdaje na PD revitalizace nádrže u zámku ( 191 868 Kč)- revitalizace byla přesunuta na rok
2022
- výdaje na činnost místní knihovny ( 241 349 Kč- vybavení knihovny)- opravy knihovny jsou
přesunuty na rok 2022
- výdaje na příspěvek pro provoz ZŠ a MŠ Čížkovice (3 200 000 Kč- provoz, 3 817 694, 49 Kč –
revitalizace MŠ)

- výdaje na příspěvky obyvatelstvu – senioři, děti (379 500 Kč), výdaje na opravu pomníků
padlých ( 978 500 Kč)
- výdaje na sportovní zařízení v majetku obce – tělocvična (opravy a rekonstrukce) fotbalové
hřiště a kabiny ( 2 413 026, 49 Kč)
- výdaje na sportovní výlety a finanční dary sportovním organizacím (335 265, 69 Kč)
- výdaje na údržbu a provoz dětských hřišť ( 2 081 002, 52 Kč vybudování volnočasového
parku) a jejich revize ( 2 130 673, 02 Kč)
- výdaje na údržbu a provoz bytových domů v majetku obce, energie a revize (501 990, 21 Kč)
- výdaje na údržbu a provoz nebytových prostor, opravy, energie a revize (268 599, 31 Kč)
- mzdové výdaje na pracovní skupinu ( 2 338 987 Kč), opravy vozového parku ( 231 749, 71
Kč), výdaje na vybudování podzemních kontejnerů ( 1 164 127, 92 Kč)
- výdaje v oblasti veřejného osvětlení (730 904, 34Kč- spotřeba el. energie, vánoční osvětlení
pronájem, revize…)
- výdaje pohřebnictví (6 193 764, 99 Kč- pokračování rekonstrukce hřbitova)
- sběr a svoz komunálních odpadů ( 875 431,64 Kč), svoz ost. odpadů (1 594 137, 32 Kč)
- výdaje za péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň ( 1 732 318, 71 Kč- kácení, výsadba zeleně,
opravy)
- výdaje za Obecní policii (479 564, 76 Kč)
- výdaje na SDH ( 264 356, 16 Kč)- nákup dopravního automobilu byl přesunut na rok 2022
- výdaje za činnost místní správy ( 7 506 297, 40 Kč)
Celkové výdaje obce Čížkovice za rok 2021 byly ve výši 54 350 599, 19 Kč ( pro srovnání
loňský rok 60 155 842 Kč) bez převodů mezi bankovními účty hlavně mezi ČNB a hlavním
účtem.
Hospodaření obce za rok 2021 skončilo schodkem ve výši 5 989 337, 29 Kč na místo
schváleného rozpočtu 27 503 000 Kč. A to z důvodu narozpočtování jednotlivých investičních
akcí a jejich následného přesunu uskutečnění do roku 2022.
Schváleno: 3 pro
0 proti
-------------------------------5) Paní Ing. Svitáková seznámila FV s informací ohledně přezkoumání hospodaření obce
v roce 2020 nezávislým auditorem. Audit proběhl 23., 25.5.2022.
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 2021
jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Schváleno: 3 pro
6)

Paní Ing. Svitáková seznámila členy FV s výdaji, které se uskutečnily ohledně akce
rekonstrukce knihovny. Od roku 2021 činí 611 282, 16 Kč.
Výdaje ohledně rekonstrukce MŠ jsou rozfázované do etap. V I. Etapě činily výdaje
2 641 549,44 Kč. V II. Etapě 5 640 794,31 Kč (smlouva o dílo). Členové FV berou
informace na vědomí.

Schváleno: 3 pro
Konec jednání: 16:00 hod.
Předseda finančního výboru:
Členové finančního výboru:
J. JelínekL- Trestr-

0 proti

0 proti

J. Mareš - omluven
L. Koťová - omluvena

