Zápis ze 7. jednání Finančního výboru ZO Dětmarovice
konaného dne 17.06.2020
Přítomni :

Miluše Krůlová, Ing. Lumír Jendryščík, Ladislav Rutka, Miroslav Kozel , Mgr. Libor Stáňa,
Jaroslav Mana

Hosté :

Ing. Ladislav Rosman

Omluven :

Ing. Drahomír Kryska, Ing. Alan Franek, Martin Müller

Program jednání FV :

1. Zahájení jednání
2. Kontrola vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2019
3. Závěrečný účet obce za rok 2019
4. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31.12.2019
5. Varianta tvorby rozpočtu na rok 2021
6. Srovnání výše příjmů ze sdílených daní k datu 31.05. za rok 2019 a 2020
7. Různé
8. Ukončení jednání

1. Zahájení a schválení programu 6. jednání FV :
Předsedkyně výboru seznámila členy s programem dnešního jednání. Všichni souhlasili.
V úvodu se ujal slova pan starosta a řekl pár slov ke stavu financí obce po vzniku korona krize. Zatím zásadní
dopad na příjmy z daní není. Aktuálnější informace se připraví na jednání v září 2020. Zrekapituloval realizace
jednotlivých investičních akcí a významnějších oprav. Zmínil postup v realizaci výstavby kanalizace v
Koukolné, cca za dva měsíce by mělo začít hromadné připojování jednotlivých míst. Oznámil příslib dotace na
kanalizaci na Olmovci cca 6 mil. Kč. Seznámil členy výboru s možností přihlášení obce k dotačnímu titulu na
výstavbu sportovní haly, max. výše dotace 30 mil. Kč a 60% uznatelných nákladů. Podmínkou je realizace
stavby nejpozději do 12/2022. Ve hře pro rozhodování je více kritérií - záměr III. etapy kanalizace za cca 80 –
100 mil. Kč; nevíme, jaký bude dopad korona krize na příjmovou část rozpočtu obce; další je otázka
personálního zajištění investičního referenta, oba současní pracovníci jsou plně vytíženi probíhajícími
akcemi. Dále starosta seznámil členy FV s návrhem na navýšení poplatku za odpad od r. 2021 a požádal členy
o protinávrh či jiné názory.
P. Jendryščík vyslovil názor, že by obec do této dotační výzvy měla jít, protože má obavy, že v dalších letech
takový dotační titul nemusí být vyhlášen. A zároveň doporučil, že s úvahou na realizaci by se měla řešit i
otázka varianty způsobu provozování nové haly.
Starosta k tomu řekl, že máme vzor v sousední obci, kde novou halu nedávno vybudovali a s provozem již
mají určité zkušenosti.
P. Kozel je taky názoru, že je jedinečná možnost a možná i poslední využít na projekt tohoto typu dotační
peníze.
Názor p. Jendryščíka, že musíme pečlivě zvážit, zda naše budoucí příjmy nebudou stačit jen na krytí
provozních výdajů a bude i prostor pro úsporu na nějaké investice.
Názor p. Krůlové, že by bylo dobré tuto akci realizovat, aby obec realizovala nějaký projekt i pro mladší
generaci s návazností na současnou výstavbu domova pro seniory v obci.
Názor vyjádřil i p. Stáňa a také on je pro podání žádosti o dotaci.
Dále vyjádření ke zvyšování poplatků za odpady, členové Mana, Jendryščík, Rutka, Kozel se vyjádřili, že je toto
navýšení přijatelné. Bylo by dobré k materiálu na schvalování připravit propočet, jaký by byl celkový efekt
tohoto navýšení. Starosta zmínil i jinou možnou variantu, jak navýšit rozpočtové příjmy obce, a to navýšení
koef. daně z nemovitosti z 3 na 4 a všem domkům v obci, které mají ekologické vytápění, přispět nějakou
jednorázovou částkou.

Usnesení :
Členové FV schvalují program 6. jednání Finančního výboru ZO.
č. 1/7/2020
HLASOVÁNÍ :

ANO : 6

NE :

0

ZDRŽEL SE : 0

Členové FV doporučují ZO schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu sportovní haly.
č. 2/7/2020
HLASOVÁNÍ :

ANO : 6

NE :

0

ZDRŽEL SE : 0

2. Kontrola vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2019
Byl vyhotoven samostatný zápis z provedené kontroly.
Usnesení :
FV doporučuje všem organizacím řádné dokládání realizovaných výdajů zejména včetně příloh (např. soupisy
prací apod.
č. 3/7/2020
HLASOVÁNÍ :

ANO : 6

NE :

0

ZDRŽEL SE : 0

3. Závěrečný účet obce za rok 2019
Tabulky hodnotící plnění příjmové části rozpočtu obce a podrobněji i čerpání investičních a neinvestičních
výdajů za uplynulý rok byly projednávány ve finančním výboru, na radě a zastupitelstvu v únoru 2020.
Usnesení :
Členové FV doporučují ZO schválit celoroční hospodaření obce Dětmarovice a závěrečný účet obce
Dětmarovice za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dětmarovice za rok
2019, a to bez výhrad.
č. 4/7/2020
HLASOVÁNÍ :

ANO : 6

NE :

0

ZDRŽEL SE :

0

4. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31.12.2019
Usnesení :
Členové FV doporučují ZO schválit účetní závěrku obce Dětmarovice sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2019
č. 5/7/2020
HLASOVÁNÍ :

ANO : 6

NE : 0

ZDRŽEL SE :

0

5. Varianta tvorby rozpočtu na rok 2021
P. Krůlová seznámila členy s možnými variantami tvorby rozpočtu pro následující rok. Při sestavování
rozpočtu brát zřetel na avízovaný pokles příjmů obce.
Usnesení :
Členové FV doporučují ZO schválit přípravu rozpočtu obce na rok 2021 dle varianty A – návrh rozpočtu na
běžný kalendářní rok
č. 6/7/2020
HLASOVÁNÍ :

ANO : 6

NE :

0

ZDRŽEL SE : 0

6. Srovnání výše příjmů ze sdílených daní k datu 31.05. za roky 2019 a 2020
Bylo konstatováno, že údaje k 31.5. neamjí velkou vypovídací schopnost, protože dopad koronavirové krize
není znatelný. V následujících měsících se bude vývoj daňových příjmů nadále sledovat.
Usnesení :
Členové FV vzali na vědomí srovnání daňových příjmů obce k datu 31.05. let 2019 a 2020 a doporučují
předložit toto srovnání na ZO v září 2020 vypracované k datu 31.08.
č. 7/7/2020
HLASOVÁNÍ :

ANO : 6

7. Různé

Termín dalšího jednání FV 16.09.2020.

Zápis vyhotovila : Ing. Radka Filipová, v.r.
Zápis schválila předsedkyně FV : Miluše Krůlová, v.r.

NE :

0

ZDRŽEL SE : 0

Zápis
o kontrole vyúčtování poskytnutých dotací, která byla provedena členy Finančního
výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice dne 17.06.2020.
Na základě § 119, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě Plánu
práce FV ZO Dětmarovice pro rok 2020 provedli dne 17.06.2020 členové finančního výboru
p. Krůlová, p. Ing. Kozel, p. Mgr. Stáňa, p. Mana, p. Ing. Jendryščík a p. Rutka kontrolu
vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2019.
Bylo kontrolováno:
SK Dětmarovice, Římskokatolická farnost
Dětmarovice, TJ Sokol Dětmarovice,

Dětmarovice,

Český zahrádkářský svaz

Při kontrole bylo zjištěno:
Byla provedena namátková kontrola využívání poskytnutých dotací v roce 2019, především
těch, které schvalovalo ZO. Nebyly zjištěny závažnější nedostatky při plnění uzavřených
smluv. Pouze u organizace SK Dětmarovice bylo doporučeno vyzvat organizaci k doložení
příloh soupisu prací a objednávek, na základě kterých bylo fakturováno. Jedná se o položky
č. 1, 4, 5, 6 a 7 ze seznamu, který je přílohou vyúčtování.
Zjištěné nedostatky:
--Návrh dalšího postupu řešení:
FV doporučuje všem organizacím řádné dokládání realizovaných výdajů zejména včetně
příloh (např. soupisy prací apod.
Další návrhy:
---

Podpisy členů finančního výboru, kteří kontrolu provedli:
Miluše Krůlová, v.r.

Ladislav Rutka, v.r.

Ing. Lumír Jendryščík, v.r.

Jaroslav Mana, v.r.

Ing. Miroslav Kozel, v.r.

Mgr. Libor Stáňa, v.r.

V Dětmarovicích dne 17.06.2020

