Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 14. 10. 2017
Členové výboru:

Host:

předseda – Bohuslava Štumrová
členové - Eva Sůrová, Ing. Luboš Branda

Renata Beňková

Program:
1. Návrh rozpočtu na rok 2018
2. Rozpočtový výhled na období 2019 - 2021
3. Příjmy a výdaje čp. 20 – obecní dům
------------------------------------------------------------------------------------------1. Finančnímu výboru byl předložen návrh rozpočtu na rok 2018.
Návrh rozpočtu na rok 2018 vychází ze skutečností, že:
- je počítáno s nárůstem daňových příjmů v roce 2018 oproti roku 2017
s přihlédnutím k predikci daňových příjmů MF ČR
- při návrhu rozpočtu bylo zohledněno plnění k září 2017
- dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního
vztahu je ve výši 60 tis Kč
- splátka jistiny v roce 2018 bude ve výši 121 tis Kč a zdroj krytí splátky jistiny
v návrhu rozpočtu je navržen z příjmových zdrojů rozpočtu roku 2018
Poznámky k navrženým výdajům – výdaje, které jsou zahrnuty do návrhu rozpočtu:
- 200 tis Kč – připojení na cestu v obci u Agresu (akce nebyla realizovaná v roce
2017 a financování přesunuto do roku 2018, akce je vázáná na zahájení realizace
výstavby cesty k lesu, financovaná Pozemkovým fondem ČR)
- 6 tis Kč – účelovou dotaci TJ SOKOL Rohoznice na věcné dary při pořádání akcí
- 450 tis Kč – plánované opravy čp. 20 (výměna topení, oprava podlahy a stavební
úpravy u zadního vchodu do objektu)
- 695 tis Kč – rezerva na výdaje, které budou projednání na zastupitelstvu obce při
projednávání rozpočtu.
Podrobné členění podle rozpočtových paragrafů a rozpočtových položek je v příloze
zápisu.

2. Finanční výbor navrhuje k projednání na zastupitelstvu obce rozpočtový výhled na období
3 let tj. 2019 – 2021. V tomto časovém období pro obec neplynou žádné závazky z úvěru.
Návrh rozpočtového výhledu – v příloze.
3. FV byl seznámen s příjmy a výdaji čp. 20 za období 2014 do 09/2017. Provoz obecního
domu je dotován z prostředků obce cca ve výši 60 % - 70 % při běžném provozu.
40 % - 30 % výdajů jsou kryty příjmy – nájmem a náhradou za energie.
FV doporučuje k projednání na zastupitelstvu zvýšení nájmu za akci cca o 300 Kč na výši
1 500 Kč za pronájem na akci.
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V Rohoznici, 14. 10. 2017
Zapsala: Renata Beňková

Přílohy k zápisu – viz text
Podpis členů FV
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