
Obec
NELAHOZEVĚ,S

zastupitelstva obce Nelahozeves

Zápis z iednání č. 04 /2O2O

Datum a čas iednání: 15.9.2020,17:00 - 18:00
Místo konání: V Závětině 377, Nelahozeves
Přítomni: Olga Riegertová, Jakub Hrňák, Pavel Matoušek
Hosté:

Program jednání:
. 1) lnformace o záměru nákupu nemovitostív katastru obce Nelahozeves (body

pro zasedání zastupitelstva dne 21,9.2020)
2) lnformace o Rozpočtovém opatření ó.4 (bod pro zasedání zastupitelstva dne

21.9.2o2o)
3) Možnosti investování
4) Kontrola pokladny

Adí) Členové FV byli seznámeni s návrhy na odkup pozemků (4) dle podkladů pro
jed nán í zastupitelstva. dne 21 .9.2020.
ČĚr""e Ňivtá Jrrpy doporuču jí realizovat.
Ad2) Clenové FV byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 4 . V tomto opatřeníje
navrhováno navýšenívýdajů paragraf 3111 - Mateřské školy o 12328 635,7 Kč, což
činí 80% původně plánovaných výdajů na rekonstrukci. Členové výboru nesouhlasí
s takovýmto navýšením bez podrobnějšího rozdělení a zdůvodnění (vícepráce -
jaké, finance, důvody; nové vybavení MŠ - konkrétně),
Úkol: Předsedkyně FV požádá starostu obce o předložení smlouvy o dílo a požádá
účetníobce o položkové rozpisy.
Ad3) v souladu s doporučením FV (zápis č. 03l202O) vidí členové FV jako vhodnou
investici nákup dluhopisů SAZKA. Obec by se měla chovat jako řádný hospodář a
vhodnými prostředky zamezitznehodnocení uložených peněz.
FV neóhce vydělávát, chce pouze udžet hodnotu peněz, které je následně možné
využít např, k nákupu vhodných nemovitostí v katastru obce. Je na zastupitelích, aby
si určili cestu (vlastní nákup přes zprostředkovatele x mandátní smlouva), nebo zda
nechají peníze ležet. V případě výběru cesty investic připraví FV, ve spolupráci
s ekonomem obce, doporučení vhodných produktů,
Úrol: Předsedkyně FV si vyžádá přehled investic za rok2019 a 1.1l22020
k provedení kontroly (termín 25.9,2020), zda se výdaje dží v mantinelech
navrženého využití disponibilních prostředků (viz zápis 0212020).
Ad4) členové FV byli seznámeni s výsledky kontrol pokladny, které proběhly ve
dnech 27 .5., 29.6.,20.7 . a 26,8.2020. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Dne
18.8. byl podepsán předávací protokolfyzického stavu pokladny mezi paníAlenou
Kučírkovou (předávající) a lvetou Výbornou (přejímající). Bez výhrad.

Zapsala Olga Riegertová
Předsedkyně finančního výboru
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