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Finanční rr,ýbor

zastupitelsWa obce Nelahozeves

Zápis z iednání č. Ot /2Or8

Datum a čas jednání: 12,12.2018, 16:30 - 'í8:30 hod
Místo konání: obecní úřad
Přítomni: Olga Riegertová, Jakub Hrňák, Pavel Matoušek
Omluveni: -
Hosté: Jakub Brynda (starosta obce)

Program jednání:
í) Rozpočet obce na rok 2019
2| Směrnice o veřejných zakázkách
3) lnformace o inventurách
4) Výpočet ,,ztrát" z hodnoty financíze skládkovného

Toto jednání bylo prvním jednáním po ustanovení finančního výboru. Členové
výboru se dohodli, že se budou scházet dle potřeby, neiméně pak čtvrtletně.
Ad í) Členové výboru byli seznámeni s rozpočtem obce na rok 2019, detailnější
vysvětlení poskytl pan starosta. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, v něktených
kapitolách dochází k výraznějšímu navýšenícelkové částky na straně výdajů.
Přítomní požádali pana starostu o podrobnějšívysvětlení položek 3319
(Volnočasové centrum) a 3639 (Komunálníslužby), dále pak pro další roky navrhují
podrobnější klíčován í všech položek.
Ad 2) Clenové výboru zkontrolovali stávající Směrnici č.112016 o veřejných
zakázkách a konstatují,, že tato Směrnice je v úvodní části neaktuální - jsou zde
uvedeny již neplatné právní předpisy, Starosta obce byl vyzván k zajištění
aktualizace směrnice u firmy KVB, členové výboru do 14.1.2Oí9 předloží případné
návrhy na změnu zbylé části dokumentu.
Ad 3) Olga Riegertová informovala ostatníčleny výboru o probíhajících inventurách,
kde byla jmenována členkou inventarizační komise. lnventury probíhají, o výsledcích
bude FV informován na příštíschůzce,
Ad 4) Starosta obce požádal FV o výpočet hypotetických ztrát, které vznikajídíky
inflaci nazadžované částifinancí ze skládky v úschově (tj. bez možnosti
financování, využití úroků).
Vyčíslené ,,ztfáty" od roku 2014 do června 2018 jsou přílohou k tomuto zápisu,
celkově se jedná o cca 1 ,2 o/o z celkové částky uložených peněz.
Vzhledem k tomu, že legislativa podrobně nespecifikuje náplň činnosti výborů
(finanční a kontrolní), členové výboru navrhujízastupitelstvu obce, aby byl
aktualizován Jednací řád obce, kde by byly zahrnuty statuty finančního a kontrolního
výboru, případně i dalších komisíčivýborů.

Příštíjednání FV se uskuteční v 0112019 na obecním úřadě.

Zapsala Olga Riegerfová
Předsedkyně finančního výboru
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