ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU OBCE ČÍŽKOVICE ZE DNE 19.12.2016
Místo: OÚ Čížkovice
Přítomni: M. Týlová, L. Trestr, M. Svojše, J. Mareš, J. Jelínek
Host: Ing. J. Svitáková
Začátek jednání: 15:00 hod.
Zapsala: M. Týlová
Program schůze:
1.
2.
3.
4.

Seznámení se zůstatky účtů obce Čížkovice a jejich porovnání
Nahlédnutí do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 11/2016
Projednání návrhu rozpočtu obce Čížkovice na rok 2017
Různé a diskuse

Program schválen:

5 pro

0 proti

1. FV prokonzultoval a porovnal bankovní účty obce Čížkovice v obdobích 31.12.2015,
31.10.2016, 30.11.2016.
Schváleno:
5 pro 0 proti
2. FV nahlédl a prokonzultoval s Ing. J. Svitákovou výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
sestavený k 11/2016. FV k němu nemá výhrady ani námitky.
FV žádal bližší informace k položkám:
a) Silnice položka 5171 (opravy a udržování)- nevykonané opravy ulic Zámecká, U parku,
Smetanova, U cementárny
b) Ostatní záležitosti pozemních komunikací položka 5171 (opravy a udržování)- navýšení
rozpočtu z důvodu oprav vjezdů k parcelám RD, oprava povrchu v ul. Komenského
c) Pitná voda položka 6121 (budovy, haly a stavby)- nevykonaná stavba vodovodu
v zahrádkářské kolonii
d) Zájmová činnost v kultuře položka 6121 (budovy, haly a stavby)- nevykonané
nainstalování rolet v KD a nových vstupních dveří
e) Sportovní zařízení v majetku obce položka 5171 (opravy a udržování)- nevykonané
oplocení fotbalového hřiště
f) Sportovní zařízení v majetku obce položka 6121 (budovy, haly a stavby)- nevykonaná
stavba tribuny a sociál. zařízení v TV
g) Komunální služby a územní rozvoj j.n. položka 6379 (ostatní investiční transfery
obyvatelstvu)- navýšení rozpočtu z důvodu obecní dotace na kotle
h) Požární ochrana-dobrovolná část položka 6123 (dopravní prostředky)- nevykonaný nákup
hasičského automobilu
Vše je opět v návrhu rozpočtu obce Čížkovice pro rok 2017.
Schváleno:
5 pro 0 proti
3. FV projednal s Ing. J. Svitákovou návrh rozpočtu obce Čížkovice pro rok 2017, nemá k němu
námitky ani připomínky a doporučuje ho zastupitelstvu obce Čížkovice ke schválení.
Zůstatky na účtech: 101 695 519,60 Kč

Roční příjmy: 36 423 000,00 Kč
Roční výdaje: 82 077 000,00 Kč
Rozdíl ročních příjmů a výdajů: - 45 654 000,00 Kč
Schváleno:
5 pro 0 proti
Konec jednání: 16:15 hod.
Předseda finančního výboru:
Členové finančního výboru:
J. Mareš

J. Jelínek

L- Trestr

M. Svojše

