
Zápis z jednání  Finančního výboru  Obce  Velké Březno 
 
 
Dne :         25.2.2019 
Přítomni:  Marcela Tomanová, Ing. Pavliš Jiří, Ing. Kavříková  Stanislava, Jitka Rodovská 
Omluveni:   Ing. Holub Tomáš 
Hosté:  
 
Program: 1) Rozpočtové opatření 1/2019 
                2) Závěry inventarizace 2018 
                3) Stavební spoření u Raiffeisen stavební spořitelny 
                4) Různé 
                5) Usnesení 
  
Ad 1)  
P.Fuchsová seznámila s návrhem rozpočtových opatření 1/2019. Podrobněji se členové FV          
zabývali žádostí o dotaci Základní školy Velké Březno na zahraniční zájezd do Berlína.             
V tomto případě doporučují poskytnout příspěvek v maximální výši 30 tis. Kč. Paní           
Rodovská nesouhlasí s dotací na zájezd ZŠ. Tato tematika bude projednávána a           
schvalována radou a zastupitelstvem obce.  
 
Ad 2) 
Členové fin výboru se seznámili se závěry inventarizace k 31.12.2018 a to jak se stavem              
majetku, tak se zůstatky na účtech. Inventarizace proběhly v termínu a bez závad.            
Projednaly se zůstatky pohledávek na nájmech a místních poplatcích s tím, že stále zůstávají             
ve vysokém objemu. 
 
Ad 3) 
Členové fin výboru se seznámili s okolnostmi ohledně stavebního spoření. Obec má           
uzavřeny dvě smlouvy s Raiffeisen stavební spořitelnou a.s. V polovině loňského roku          
navštívil obec zástupce RSTS s tím, že se blíží dosažení cílové částky a doporučuje její              
navýšení . Rada obce usnesením 238/2018 odsouhlasila navýšení cílových částek u obou            
smluv o stavebním spoření. V aktuální době bylo zjištěno, že tato úprava smluv by             
znamenala uhrazení poplatku a snížení úrokové sazby ze 2% na aktuální 1%. Pro dosažení              
cílové částky je ještě nejméně roční časová rezerva. Proto FV doporučuje revokovat usnesení             
Rady č.238/2018, ponechat smlouvy o st.spoření v původním ujednání a sledovat hladinu           
naspořené částky. 
 
Ad 4) 
Členové FV se zabývali plánem činnosti finančního výboru. Na další schůzce bude upřesněn,             
případně schválen  Zastupitelstvem obce. 
Ing.Pavliš vznesl několik připomínek a návrhů: 
1. Doporučení - na základě parametrů smlouvy o poskytnutí bankovního úvěru a pro             
snadnější rozhodování o způsoby platby nové školní jídelny, předložit ZO několik variant            
splátkového kalendáře (např. pro 100, 50, 25 % úvěru z celkové částky) 



2. iniciovat přípravu tvorby Klikacího rozpočtu (připravit analýzu, úroveň detailů a výběr            
dodavatele) s tím, že by byl používán od r. 2020. 
 
 
Ad 5) 
Usnesení č. 1/2019:  
Doporučuje Zastupitelstvu obce Velké Březno schválit rozpočtová opatření č. 1/2019. 
Hlasování    Pro: 3                    Proti: 0                        Zdržel se:  1 
 
 
Usnesení č. 2/2019:  
Doporučuje Zastupitelstvu obce Velké Březno schválit v rámci závěrečného účtu závěry          
inventarizace k 31.12.2018. 
Hlasování    Pro: 4                    Proti: 0                        Zdržel se:  0 
 
Usnesení č. 3/2019:  
Doporučuje Radě obce Velké Březno revokovat usnesení č. 238/2018 z 24.10.2018 
Hlasování    Pro: 4                    Proti: 0                        Zdržel se:  0 
 
 
 
 
 
Podpisy: 
 
 
 
 


