Zápis ze zasedání finančního výboru obce Zdiby
č. 1/2018
Předmět jednání: Příprava a projednání návrhu rozpočtu obce Zdiby na rok 2019
Datum: 10. 12. 2018
Místo: budova obecního úřadu, Průběžná 11, 250 66 Zdiby, Veltěž
Přítomní členové finančního výboru:
Anatol Nepala (předseda výboru)
Ing. Pavel Hýla (člen výboru)
Ing. Kateřina Fabiánová (člen výboru)
Hosté:
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová, Ing. Kateřina Kolářová, Mgr. Jaromír Chalupský,
Ing. Jakub Krejcar a JUDr. František Kotalík

Finančnímu výboru byly zaslány e-mailem níže uvedené podklady:
- Návrh rozpočtu obce na rok 2019
- FIN212M říjen – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚCS, RR a DSO
- Rozpočet hasiči 2019
- Rozpočet škola 2019
- Návrh rozpočtu obecní policie 2019
Finanční výbor měl k dispozici dokumenty uveřejněné na webových stránkách obce,
zejména:
- Střednědobý rozpočtový výhled obce Zdiby na roky 2019-2020
- Rozpočet obce Zdiby na rok 2018

A.

Průběh zasedání:

1.
Radní pověřený sestavením rozpočtu obce Zdiby na rok 2019, Ing. Jakub Krejcar,
seznámil přítomné se skutečností, že minulé vedení obce nepředložilo žádný návrh rozpočtu
obce na rok 2019. Dále informoval, že na přípravu návrhu rozpočtu 2019 nebyl dostatečný
časový prostor, a to vzhledem k (i) podané žalobě na vyslovení neplatnosti voleb a tím
posunutému termínu volby nového vedení obce (22. 11. 2018) a (ii) pozdnímu předání
agendy obecního úřadu. Návrh rozpočtu musí být uveřejněný na stránkách obce nejméně 15
dnů před zasedáním zastupitelstva obce, které daný návrh rozpočtu bude schvalovat.
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2.
Z vyjádření dalších členů rady vyplynulo, že předané dokumenty, potřebné pro řádné
zpracování návrhu rozpočtu, jsou neúplné, velmi často evidované chaoticky a nelogicky.
Některé dokumenty nebyly k dnešnímu dni ani předány a ani nalezeny. Bývalý starosta a
nově zvolený zastupitel Jan Tvrdý se bez omluvy k předání úřadu nedostavil a současně
nekomunikuje. V situaci, kdy bývalá účetní dala výpověď souběžně se změnou vedení úřadu
a nová účetní se zaučuje, nelze předpokládat, že navrhovaný rozpočet bude ve všech
paragrafech konečný.
3.
Ing. Jakub Krejcar předložil návrh rozpočtu a informoval přítomné o následující
skutečnosti:
 investiční akce na rozšíření ČOV a kanalizace a
 investiční akce vyplývající z dalších smluv, které jsou k dispozici, a které byly uzavřeny
bývalým starostou Janem Tvrdý v září a v říjnu roku 2018,
jsou takového rozsahu, že v následujících letech bude třeba omezit jiné potřebné investice.
Dále bylo sděleno, že předchozí vedení obce neúměrně finančně zatížilo obecní rozpočet,
nehospodařilo a nerozpočtovalo jako řádný hospodář a došlo k záměrnému zkreslování
skutečnosti.
4.
Následovala diskuze ohledně veškerých případných dopadů přijetí rozpočtového
provizoria na obec.

B.

Usnesení:

Usnesení finančního výboru č. FINV2018/001
Finanční výbor obce Zdiby doporučuje zastupitelstvu obce Zdiby schválit předložený návrh
rozpočtu obce Zdiby na rok 2019 s následujícími doporučeními:
 zahájit veškeré potřebné kroky k zajištění chybějících dokumentů
 vyhodnotit dodatečně zajištěné smlouvy a závazky obce z těchto smluv plynoucí a
následně
 nejpozději do 31. 3. 2019 předložit finančnímu výboru hlavní rozpočtová opatření
týkající se především:
a) projektu rekonstrukce a rozšíření ČOV,
b) rozpočtu obecní policie,
c) rozpočtu základní školy,
d) rozpočtu na správu veřejného osvětlení.
Finanční výbor doporučuje revizi uzavřených smluv, které nebyly projednány v zastupitelstvu
a byly uzavřeny bývalým starostou obce, a to zejména, zda jsou uzavřeny platně, aby
nedocházelo k plnění závazků z neplatných smluv. Názorem finančního výboru je, že z těchto
důvodů by bylo rovněž vhodné provést „audit samosprávy“ nezávislou třetí osobou za
součinnosti Krajského úřadu Středočeského kraje, jako dozorového orgánu.

2

Usnesení finančního výboru č. FINV2018/002
Finanční výbor obce Zdiby doporučuje zastupitelstvu obce Zdiby, aby pověřilo starostku obce
k bezodkladnému zahájení jednání se zástupci všech zúčastněných stran ohledně odložení II.
etapy rozšíření kanalizace z důvodu nedostatku vlastních finančních prostředků a dalšího
zadlužování obce.
Usnesení finančního výboru č. FINV2018/003
Finanční výbor obce Zdiby doporučuje zastupitelstvu obce Zdiby, aby v roce 2019 zásadně
omezilo investice, které nebudou nezbytně nutné. Hlavním předpokladem realizace investic
by mělo být, aby byla dodržována rozpočtová kázeň po přijetí rozpočtových opatření.
Předložený návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový. Finanční výbor nedoporučuje krytí
běžných výdajů úvěrem, nýbrž přehodnocením investic.
Finanční výbor doporučuje při sestavení rozpočtu kontrolu ukazatele dluhové služby.

Ve Zdibech, dne 10. 12. 2018

Podpisy přítomných:

_______________________________
Anatol Nepala, předseda výboru

_______________________________
Ing. Pavel Hýla, člen výboru

_______________________________
Ing. Kateřina Fabiánová, člen výboru
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