ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU OBCE ČÍŽKOVICE ZE DNE 27. 3. 2017
Místo: OÚ Čížkovice
Přítomni: M. Týlová, M. Svojše, J. Mareš, L. Trestr, J. Jelínek
Hosté: Ing. J. Svitáková, P. Kimmer
Začátek jednání: 15:00 hod.
Zapsala: M. Týlová
Program schůze:
1. Bilance ZŠ a MŠ Čížkovice pro rok 2017
2. Návrh data a osob pro uskutečnění prověrky pokladní kázně
3. Seznámení s hlavními tématy na příštím setkání FV v dubnu
4. různé a diskuse
-rozpočtové opatření č. 2, které se bude schvalovat na ZO
Program schválen:
5 pro 0 proti
1. Členové FV nahlédli a prostudovali Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Čížkovice
sestavenou ke dni 31. 12. 2016. Závěrka obsahovala:
Rozvahu příspěvkové organizace
Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace
Přílohu účetní závěrky příspěvkové organizace
Schváleno:
5 pro 0 proti
2. FV pověřil p. L. Trestra a M. Svojše k provedení prověrky pokladní kázně. Její uskutečnění
proběhne do konce dubna 2017. Výsledky prověrky pokladní kázně pan L. Trestr předá paní
Ing. J. Svitákové v tištěné podobě.
Schváleno:
5 pro 0 proti
3. FV pověřil Ing. Svitákovou, aby na další setkání FV, které se bude konat 19.4., připravila
Zprávu veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ Čížkovice.
Schváleno:
5 pro 0 proti
4. FV požádal o bližší informace k rozpočtovému opatření č. 2/2017. Paní Ing. Svitákovou byly
vysvětleny důvody u položek:
§3613, položka 5171 (Nebytové hospodářství -opravy a udržování)- přesun na položku 6121.
Úprava rozpočtu z 680 000 Kč na 280 000 Kč.
§3613, položka 6121 (Nebytové hospodářství- budovy, haly a stavby)- rekonstrukce obchodu
a pohostinství v Želechovicích. Úprava rozpočtu z 0 Kč na 662 000 Kč.
§5512, položka 6121 (Požární ochrana- dobrovolná část- budovy, haly a stavby)- výměna vrat
u požární zbrojnice. Úprava rozpočtu z 0 Kč na 220 000 Kč. K získání bližších informací si FV
pozval p. P. Kimmera. Ten sdělil, že z důvodu pořízení nového automobilu pro hasiče je nutné
zvětšit vrata do hasičské zbrojnice. S cenovou nabídkou na opravu zvítězila firma BUST
částkou 179 802 Kč. Větší vrata budou opět plechová s termínem dokončení práce do konce
dubna 2017. FV se zeptal, jestli hasiči měli nějaké požadavky na nová vrata. P. Kimmer řekl,
že on žádné nedostal. Po telefonní komunikaci D. Machata řekl, že jejich požadavek byl vrata
mechanická, zateplená. Požadavky konzultovali společně s panem starostou.

FV tedy z důvodů nesrovnalostí navrhl, aby na zastupitelstvo obce Čížkovice, které se koná
27. 3. 2016 a bude se zde rozpočtové opatření č. 2/2017 schvalovat, přišel pan D. Machata a
řekl zde požadavky dobrovolných hasičů k výměně vrat u požární zbrojnice.
Schváleno:
5 pro 0 proti
Konec jednání: 15:45 hod.
Předseda finančního výboru:
Členové finančního výboru:
J. Mareš
L- Trestr

J. Jelínek
M. Svojše

