Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČ 283568
Zasedání finančního výboru
provedené dle § 9 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, u obce Rakvice
Přítomni:
Členové :
Hosté:

Foldyna( předseda ), Imrichová, Foukal, Nečasová, Bílková
Průdek, Rous, Průdková

V Rakvicích, dne 3.12.2019
PRAVOMOCE Finančního výboru:
Finanční kontrola je zaměřena především na dodržování všech povinností stanovených obci
při hospodaření. Povinnosti při hospodaření s majetkem obce stanoví § 38 zákona 128/2000
Sb., o obcích.
Finanční výbor je tedy oprávněn:
a) kontrolovat, zda je majetek obce využíván účelně a hospodárně, v souladu s jejími
zájmy a úkoly, zda obec neručí za jiné závazky, než stanoví zákon, zda jsou
zveřejňovány majetkové záměry ve smyslu §39 zákona o obcích.
b) kontrolovat dodržování rozpočtu obce a pravidla stanovená pro hospodaření v zákoně
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tato kontrolní činnost
finančního výboru má charakter preventivní a průběžné kontroly.
Program jednání:
1) návrh rozpočtu na rok 2020
2) spořící účet – uložení neutracených financí, které jsou na běžném účtu
3) ostatní
Předmět přezkoumání a jeho rozsah:
1) FV projednával navržený rozpočet pro rok 2020
Základní ukazatele rozpočtu na rok 2019:
Schválený rozpočet na rok 2019:
příjmy
Výdaje
Čerpáno
Navržený rozpočet na rok 2020:

příjmy
Výdaje
Dorovnání výdajů z minulého období:

Stav na bankovních účtech ke dni 3.12.2019
ZBÚ:
ČNB I:
ČNB II:

59 475 435,25 Kč
400 096,81 Kč
226,41 Kč

40 446 600 Kč
62 704 500 Kč
26 712 240 Kč
42 875 800 Kč
56 582 500 Kč
13 700 700 Kč

J T Bank
10 464 920 Kč
Pohledávky 2800 Kč ( odpady )
Závěr: FV doporučuje zastupitelstvu schválit navržený rozpočet na rok 2020
2) Spořící účet
FV navrhuje uložit část finančních prostředku, které jsou již několik let na běžném
účtu převést na spořící účet, tak aby s péčí řádného hospodáře docházelo ke
zhodnocení takto uložených prostředků.
Závěr:FV navrhuje uložit 20 až 30 milionů na spořící účty a to vždy po 10 mil na
jednotlivé spořící účty.
3) Ostatní
Předseda FV informoval členy FV, že při jednání minulého FV nesprávně uvedl
pravomoce FV a to konkrétně:
Finanční výbor se rovněž může participovat na kontrole hospodaření za uplynulý rok.
Může spolupracovat s orgány, které vykonávají přezkoumání hospodaření obce za
uplynulý rok, a auditor je povinen projednat s finančním výborem zprávu o
přezkoumání hospodaření obce. V zákoně č. 254/2000 Sb., o auditorech, ve znění
pozdějších předpisů, v §14 odst.5 je zakotveno, že auditor nebo auditorská společnost
jsou povinni projednat se starostou a dále s finančním výborem auditorskou zprávu.
Povinnost projednat auditorskou zprávu s FV již podle nového zákona není.

Zapsal:
Mgr. David Foldyna
předseda finančního výboru

