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277 51 Nelahozerres

Finanční rníbor

-

Zápis z iednání č.03/2Oí.9

Datum a čas jednání: 16,8.2019, 16:30.- 18:00 hod
Místo konání: restaurace pod zámkem
Přítomni: Olga Riegertová, Jakub Hrňák, Pavel Matoušek
Omluveni:
Hosté: Jakub Brynda

Program jednání:
1) lnformace o kontrole pokladny
2) Plány investičních akcí
3) Hospodaření sfinancemi ze skládky
4) Různé

Ad í ) Olga Riegertová informovala členy výboru o kontrole hotovosti v pokladně
obecního úřadu. Kontrola proběhla dne 24.6. a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Protokol o kontrole je uložen na obecním úřadě. V červencovém termínu se kontrola
nekonala z důvodu dovolených.

Ad 2) Starosta obce informoval členy výboru o plánovaných investičních akcívětšího
rozsahu, ktenýmijsou:

- navýšení kapacity MŠ (rekonstrukce objektu v ulici Šrotni;
- projekt na rozšířeníZŠ o druhý stupeň
- rekonstrukce objektu č.p. 19 - Vinopalna
- vybudování splaškové kanalizace (Zagarolská, Pod Strání, Podhořany)

Starosta obce zašle členům výboru komplexnítabulku běžících a připravovaných
investičních akcí, která bude zároveň podkladem pro přípravu rozpočtu na rok 2020.

Ad 3) V současné chvíli má obec na účtech 250 mil. Jsou vedeny dva účty - účet na
béžný provoz obce a ,,skládkový" úěet, Spořitelně jsou placeny roční poplatky za
vedení účtu ve výši 50.000,-!
Starosta obce dává ke zváženíjiné možnosti uloženífinančních prostředků, po jejich
rozdělení dle navrženého modelu.
(viz zápis 0a2U9 - Pro výpočet bylo uvažováno s ročním příjmem ze skládky 72 mil.
Z této částky by mělo b,ýt k využití na investice příslušného roku, spolu s financemi
z obecního rozpočtu (jde o cca 15 mil), 1/3 (24 mil). Zbylá částka (48 mil) se rozdělí
opět na třetiny a z toho 1/3 (16 mil) by měla b,ýt uložena do fondů s dlouhodobým
výnosem (mohou b,ýt jen mírně rizikové,), zbylé 2/3 (32 mil) do fondů, nebo účet
s krátkodobým spořením (nerizikové, s výnosem lehce nad inflací). Tato část by
následně sloužila jako případná rezerua pro financování finančně náročnějších
projektů.)

- termínovaný vklad
- Tzv.,,cihla"-banka navrhne a složí své poňofolio
- soukromí investoři
- Nákup zlata

V průběhu srpna a září proběhnou jednání s bankovními sektory, členové výboru
navrhnou další kontakty (finanční poradce), o výsledcích jednání bude starosta
informovat členy výboru na nejbližším jednání,
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Ad 4) Čbnové výboru byli požádáni o navĚení výše nájmu obecního majetku
(restaurace, byty).

Zapsala Olga Riegertová
Předsedkyně finančního výboru /,vú*
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