Zápis ze 4. jednání Finančního výboru ZO Dětmarovice
konaného dne 28.08.2019
Přítomni :

Miluše Krůlová, Ing. Miroslav Kozel, Mgr. Libor Stáňa (odešel po projednání bodu 3),
Ing. Drahomír Kryska, Ing. Lumír Jendryščík, Jaroslav Mana (dorazil v průběhu projednávání
bodu 2)

Hosté :

Václav Kyjonka, Hubert Filip

Omluven :

Ing. Alan Franek, Ladislav Rutka, Martin Müller

Program jednání FV :

1. Zahájení jednání
2. Projednání výsledku hospodaření obce k 31.07.2019
3. Rozpočtové změny
4. Zpracování zápisu z kontroly vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2018
5. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2022
6. Podmínky dotačního Programu poskytování bezúročných návratných finančních
zápůjček v návaznosti na 3. výzvu „Kotlíkové dotace“ v Moravskoslezském kraji
pro rok 2019
7. Různé
8. Ukončení jednání

1. Zahájení a schválení programu 4. jednání FV :
Usnesení :
Členové FV schvalují program 4. jednání Finančního výboru ZO.
č. 1/4/2019
HLASOVÁNÍ :

ANO : 5

NE :

0

ZDRŽEL SE : 0

2. Projednání výsledků hospodaření obce k 31.07.2019
Byli přizváni hosté referenti investic, kteří odpovídali na dotazy členů FV na čerpání rozpočtu v oblasti investic.
Pan Filip řekl, že
- výstavba komunikace na parcele 1200 je dokončená a čeká se na kolaudační rozhodnutí;
- Rekonstrukce obou mostů – zpracování projektů jsou ve fázi rozpracovanosti;
- křižovatka na Skotnici dokončeno doplnění světelné signalizace o kamerový systém na boční silnice;
- k akci Rozhledna v obci - výkup pozemku se realizovat nebude, pozemek vykoupil jiný zájemce, ke
zpracování projektové dokumentace je vyhlášeno výběrové řízení;
- k projektu sportovní haly nebude v letošním roce čerpán celý rozpočet a bude se přesouvat do roku
2020 na základě plnění dle smlouvy, dokončení do 6/2020;
- Zpevnění břehu potoka Lutyňka je na MMK, řízení je zahájeno a čeká se na vydání stavebního povolení,
v letošním roce se stavba nejspíš nezahájí a přesune se do roku 2020;
- rozdělení sálu motorestu v Koukolné, čeká se na podpis smlouvy ze strany jednoho ze zúčastněných
pana Cihláře, v letošním roce se realizovat nebude;
- u akce Rekreační oblast u Olše čeká se na výsledek měření hloubky toku od povodí Odry (měření bylo
provedeno v 6/2019, ale výsledky nám nebyly zaslány);
- studna v areálu SK také čeká na stavební povolení od MMK;
- Rekonstrukce sálu v Dělnickém domě realizace v letošním roce nebude, v plánu v dalších letech, kdy je
možno využít prostředky poskytnuté SFŽP jako součást projektu dotace na půjčky na výměny kotlů a
přihlášení této akce k další dotaci.

Pan Filip upozornil na jiný problém v souvislosti se sálem motorestu – v příštím roce bude potřeba
rekonstruovat záchody a celkové náklady jsou odhadnuty na 1 mil. Kč.
Pan Kyjonka objasnil, že
- projekty na vodovodní řády jsou ve fázi rozpracovanosti;
- Kanalizace Koukolná je dokončena, ale ČOV není v provozu, čeká se na dodatečné povolení stavby od
MMK z důvodu změn při realizaci stavby ČOV, termín není znám;
- kanalizace na Olmovci od 02.09.2019 zahájení stavby, předpokládané dokončení v květnu 2020, čerpání
rozpočtu tudíž nebude v plné výši, je vyhlášen dotační titul a obec se pokusí tuto akci k dotaci přihlásit;
- Kořenová čistírna na Glembovci studie proveditelnosti ve fázi rozpracování;
- III. etapa odkanalizování obce střed zpracování projektu, územní rozhodnutí je, dále se projekt
zpracovává, dojednává se věcné břemeno s ŘSD v částce cca 1,5 mil. Kč.
Dále se pojednávaly výsledky příjmové části, na dotazy odpověděla účetní obce Filipová, bylo řečeno, že
rozpočet v příjmové části bude nejspíš naplněn.
Usnesení :
Členové FV doporučují ZO vzít na vědomí výsledky hospodaření obce k 31.07.2019.
č. 2/4/2019
HLASOVÁNÍ :

ANO : 6

NE : 0

ZDRŽEL SE : 0

3. Rozpočtové změny
Usnesení :
Členové FV doporučují ZO schválit upravený schodkový rozpočet a rozpočtové opatření č. 12 dle
předloženého návrhu upraveného rozpočtu, a to ke dni 11.09.2019.
č. 3/4/2019
HLASOVÁNÍ :

ANO : 6

NE : 0

ZDRŽEL SE : 0

4. Zpracování zápisu z kontroly vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2018
Na předchozím jednání FV dne 29.05.2019 byla provedena namátková kontrola využívání poskytnutých
dotací v roce 2018, především těch, které schvalovalo ZO. Nebyly zjištěny závažnější nedostatky při plnění
uzavřených smluv. U organizace TJ Sokol Dětmarovice bylo konstatováno, že nebyly použity finanční
prostředky na všechny účely, které byly uvedeny v žádosti. Kanalizační přípojka se nerealizovala a zůstatek
finančních prostředků se použil v souladu se žádostí na údržbu areálu (výměna laviček). Finanční výbor byl
vyzván Kontrolním výborem k dopracování zápisu o provedené kontrole vyúčtování poskytnutých dotací za
rok 2018, proto bylo zařazeno na dnešní jednání.
Zpracovaný zápis bude předložen na jednání zastupitelstva obce dne 11.09.2019.

5. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2022
Projednával se návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 -2022.
Usnesení :
FV doporučuje ZO schválit Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2022 dle předloženého návrhu.

HLASOVÁNÍ :

ANO : 1

NE : 4

ZDRŽEL SE : 0

Usnesení nebylo přijato.

6. Podmínky dotačního Programu poskytování bezúročných návratných finančních zápůjček v návaznosti
na 3. výzvu „Kotlíkové dotace“ v Moravskoslezském kraji pro rok 2019
Usnesení :
Členové FV doporučují ZO schválit Podmínky dotačního Programu poskytování bezúročných návratných
finančních zápůjček v návaznosti na 3. výzvu „Kotlíkové dotace“ v Moravskoslezském kraji pro rok 2019 dle
předloženého návrhu
č. 5/4/2019
HLASOVÁNÍ :

ANO : 5

NE : 0

ZDRŽEL SE : 0

7. Různé
Členům FV byla předložena žádost TJ Sokol na změnu účelu čerpání dotace poskytnutou obcí na rok 2019
z důvodu nemožnosti realizace kanalizační přípojky Sokolovny (není stavební povolení) na pořízení nového
zdroje vytápění (vznik akutní potřeby výměny).
Usnesení :
Členové FV doporučují ZO schválit změnu účelu čerpání dotace Tělocvičné jednoty Sokol Dětmarovice pro rok
2019 z původního záměru budování kanalizační přípojky na nový účel výměna plynového kondenzačního
kotle
č. 6/4/2019
HLASOVÁNÍ :

ANO : 5

NE : 0

ZDRŽEL SE : 0

Ing. Jendryščík předložil přehled nákladů na zimní údržbu v letech 2016 – 2019. Bylo konstatováno, že náklady
na zimní údržbu v roce 2019 zatím činí cca 1 mil, což je neúměrný nárůst proti obdobím 2016 – 2018.
Usnesení :
Finanční výbor doporučuje Kontrolnímu výboru provést kontrolu nákladů na zimní údržbu a zjistit příčinu
nárůstu v roce 2019.
č. 7/4/2019
HLASOVÁNÍ :

ANO : 5

NE : 0

ZDRŽEL SE : 0

Další téma, které se projednávalo, byl návrh navýšení poplatků za odpad od 01.01.2020, který se má
projednávat na ZO v září 2019. Materiály nebyly FV předloženy, protože tento návrh vznikl až po rozeslání
materiálu k dnešnímu jednání. FV bere na vědomí, ale bez náležitých podkladů nemohl zaujmout stanovisko.
Termín dalšího jednání FV 04.12.2019.
Zápis vyhotovila : Ing. Radka Filipová
Zápis schválila předsedkyně FV : Miluše Krůlová

