ZÁPIS
z jednání finančního výboru dne 03. 12. 2015

Místo konání: Obecní úřad Homole u Panny
Přítomni:

předseda výboru
člen výboru
člen výboru

Dagmar Mužíková
Lucie Juklová
Mgr. Václav Kavan

Přizváni:

Ladislav Ptáček, starosta
Jaroslav Hála, místostarosta

Předmět jednání: Návrh rozpočtu na rok 2016
Prověřované dokumenty:
Návrh rozpočtu na rok 2016
Dokumenty vztahující se k problematice:
1. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3. Rozpočtový výhled na roky 2012 - 2016.
Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Starosta Ladislav Ptáček předložil návrh rozpočtu na rok 2016, který je vyvěšen na úřední
desce. Rozpočet je zpracován tak jako v minulých letech v členění na paragrafy. Znamená to,
že závazným ukazatelem se stává výše finančního objemu schváleného zastupitelstvem obce u
jednotlivých paragrafů ve výdajové a příjmové části rozpočtu.
Navržený rozpočet obce je zpracován na základě předpokládané skutečnosti roku 2015
v příjmové části a ve výdajové části zajišťuje finanční krytí potřebné pro chod obce (voda,
elektřina, odpady, údržba komunikací, mzdy a odměny apod.) a splátky přijatých půjčených
prostředků (úvěry). Rozpočet neobsahuje výpis jmenovitých závazných akcí.
Teprve po schválení návrhu rozpočtu zahájí obec přípravné práce pro rekonstrukci rozvodu
teplovodního ústředního topení u bytového domu 43 v plánované výši cca 400 tis. Kč. V této
částce je uvažováno s náklady na přípravné práce na výměnu kotle. Realizace výměny kotle
bude vázaná na možnost získání dotace. Další akcí bude dokončení stavby dětského hřiště.
Úkolem obce pro rok 2016 bude řešení problematiky svodu přívalových vod v místních
částech a s tím související oprava některých obecních komunikací. Protože tato akce probíhá
v součinnosti s Lesy ČR a SÚS, není v současné době stanoveno pořadí nebo místo realizace.
Lesy ČR zahájily přípravné práce na PD pro místní část Haslice a SÚS zatím nemají rozpočet
na rok 2016. V průběhu roku bude postup prací projednáván na zasedáních zastupitelstva
obce. V rozpočtu obce bude na tuto činnost počítáno s částkou cca 300 tis. Kč.
Starosta a místostarosta obce probrali s členy výboru jednotlivé paragrafy návrhu rozpočtu a
zdůvodnil jejich finanční naplnění.
Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný.
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Výsledek jednání:
Po projednání skladby návrhu rozpočtu obce na rok 2016 doporučuje finanční výbor
zastupitelům obce
schválit návrh rozpočtu obce na rok 2016 v předloženém znění.
Po schválení návrhu rozpočtu na rok 2016 zastupitelstvem obce zajistí starosta obce L. Ptáček
ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, jeho neprodlený rozpis v členění podle podrobné rozpočtové skladby.

Za finanční výbor:
Dagmar Mužíková …………………………………………předsedkyně finančního výboru
Lucie Juklová………………………………………………členka finančního výboru
Mgr. Václav Kavan ...………………………………………člen finančního výboru
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