
Finanční výbor  
zastupitelstva obce Nelahozeves 

 
Zápis z jednání č. 02/2020 

 
Datum a čas jednání: 12.2.2020, 17:00 – 18:00 hod 
Místo konání: obecní úřad 
Přítomni: Olga Riegertová, Jakub Hrňák, Pavel Matoušek 
Hosté: Jakub Brynda, Peter Jaďuď 
 
Program jednání: 

• Návrh způsobu využití disponibilních finančních zdrojů obce 

• Různé 

 

Ad 1) Ing. Peter Jaďuď připravil návrh na využití disponibilních finančních prostředků obce – 
jedná se o finance, které obec měsíčně získává ze skládky. Původní návrh rozdělení těchto 
prostředků (34% investice průběžné, 44 % střednědobý výnos, 22% dlouhodobý výnos) 
vycházel z hrubého odhadu příjmů a výdajů pro jeden rok; současný návrh je plánován 
s výhledem na 10 let (Odpadový zákon nově posunuje zákaz skládkování využitelných 
odpadů od roku 2030). Tento odhad počítá s neměnnou základní sazbou za ukládání 
odpadu, který je zároveň příjmem obce. Je pravděpodobné, že se v dalších letech sazba za 
základní uložení bude navyšovat ale zároveň je možné, že výnosy obce se budou snižovat 
ve prospěch Státního fondu životního prostředí. 
Návrh způsobu využití volných disponibilních finančních zdrojů obce („skládkovné“): 
 20% ukládat na bankovní účet 
 40% investovat do cenných papírů 
 40% investovat do investičních nemovitostí. 
 
Hlasování: s navrženým rozdělením využití volných disponibilních finančních zdrojů obce 
vyjádřili souhlas všichni tři členové finančního výboru. 
 
Usnesení: finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce schválit navržený způsob využití 
volných disponibilních finančních zdrojů obce - 20% finančních prostředků ukládat na 
bankovní účet, 40% finančních prostředků investovat do cenných papírů a 40% finančních 
prostředků investovat do investičních nemovitostí. 
 
Ad 2)  
• Olga Riegertová informovala členy výboru o kontrolách hotovosti v pokladně obecního 

úřadu. Kontroly proběhly dne 27.1.2020 a 12.2.2020 a nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
Protokoly o kontrolách jsou uloženy na obecním úřadě. 

• Finanční výbor žádá starostu obce o předložení přehledu přidělených dotací spolkům za 
období let 2017 – 2020. 

• Finanční výbor žádá starostu obce o předložení přehledu nákladů na likvidaci odpadů 
(příjmy / výdaje) za období let 2017 – 2019. 

 
 
Zapsala Olga Riegertová 
Předsedkyně finančního výboru                                                     
 


