
Obec
NELAHOZEVES

Zápis z iednání č. 02 / 2Ol9

Datum a čas jednání: 29.5.2019, 16:30 - 17:45 hod
Místo konání: Pod strání45, Nelahozeves
Přítomni: Olga Riegertová, Jakub Hrňák, Pavel Matoušek
Omluveni: -
Hosté:

Program jednání:
1) lnformace o kontrole pokladny
2) Představení projektových karet
3) Návrh využitífinancíze skládky
4) Různé

Ad í ) Olga Riegeftová informovala členy výboru o kontrolách hotovosti v pokladně
obecního úřadu. Kontroly proběhly ve dnech 24.4. a 20,5.2019 a nebyly zjištěny
žádné nedostatky. Protokoly o kontrole jsou uloženy na obecním úřadě.

Ad 2) Členové výboru obdželi k seznámení projektové karty - návrh investic obce.
Jde o součást dokument Strategický plán obce, na základě projektových karet je
možné žádat o dotace k jednotlivým projektům. Členové FV navrhli doplnit další
investiční akce, které v přehledu chyběly, ale jsou známy a plánovány (rekonstrukce
MŠ, vybudovánítechnických služeb (včetně sběrného dvora), komunikační systém
v obci). V současné chvílijsou známy odhadované náklady pouze u několika
investic, bylo by vhodné získat rámcový přehled potřebných financí pro všechny
akce. Rovněž FV navrhuje stanovit priority při realizaci investic v následujících letech
a rozvrhnout je tak, aby nebyl přečerpána výše příjmů ze skládky.

Ad 3) Členové výboru, na základě obdžených informací o rozpočtu obce (příjmy x
výdaje) + výše příjmů ze skládky, navrhují následující hospodaření s příjmy ze
skládky:
Je předpokládán měsíční příjem ze sk|ádky ve výši 5 -7 mil Kč. Pro výpočet
uvažováno s 6 mil. Tj. roční příjem 72 m|| Ztéto částky by mělo být k využití na
investice příslušného roku, spolu s financemiz obecního rozpočtu (jde o cca 15 mil),
113 (24 mil). Zbylá částka (48 mil) se rozdělí opět na třetiny a z toho 1/3 (16 mil) by
měla být uložena do fondů s dlouhodobým výnosem (mohou být jen mírně rizikové,),
zbylé 2l3 (32 mil) do fondů, nebo účet s krátkodobým spořením (nerizikové, s
výnosem lehce nad inflací). Tato část by následně sloužila jako případná rezerva pro
financování finančně náročnějších projektů.
Pro každý rok by tak na financování bylo k dispozici 39 mil Kč, s možností využití
dalších až32 mil Kč. Tato možnost je podmíněna doporučením finančního výboru a
souhlasem zastupitelstva. V opačném případě, pokud by nedošlo k proinvestování
celé výše vyhrazené částky, by se 't13 přebytku přesunula do dlouhodobých fondů a
2l3 do střednědobých.
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Ad 4) Členové výboru připravili dokument Jednací řád finančního a kontrolního
výboru. Dokument zaslaličlenům kontrolního výboru k připomínkování dne
30.1.2019. Do dnešního dne nepřišla žádná připomínka. Jednací řád bude opětovně
rozeslán k připomínkování a poté bude předložen ke schválení na zastupitelstvu.

Zapsala Olga Riegertová
Předsedkyně finančního výboru 0,,y b^' ry*
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