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Obec Jenštejn 

nám. 9. května 60 
250 73 Jenštejn 

ZÁPIS  

Z 6. JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU 

KONANÉ DNE 25. 2. 2013 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZASEDÁNÍ 

Den konání: 25. 2. 2013 

Místo konání: Zasedací místnost OÚ Jenštejn 

Čas zahájení: 20:35 

Čas ukončení: 22:35 

Doba přerušení:  

Jména přítomných členů: Mgr. Jana Habartová, Bc. Jan Musílek 

Jména nepřítomných 
(omluvených/neomluvených) členů: 

Ing. Igor Hochmajer (omluven) 

Hosté: Mgr. Petr Dovolil 

Zápisem pověřen: Jana Habartová 

Pořad jednání (dle oznámení): 1. Úvod 
2. Projednání a schválení účetní závěrky obce 
Jenštejna za rok 2012 
3. Různé 

Počet příloh: 1 
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PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

 

Bod 1. Úvod 

Přivítání. 

 

Bod 2. Projednání a schválení účetní závěrky obce Jenštejna za rok 2012 

Účetní závěrku obce Jenštejn za rok 2012 bere finanční výbor na vědomí. Pro podrobnější 
kontrolu by bylo nutné více času a podrobnější analýzy. 

Návrh finanční komise: Součástí podkladů pro schválení účetní závěrky by u každé položky 
(nad 50tis. Kč), kde došlo k výraznému překročení či propadu rozpočtu (5%), mělo být 
písemné zdůvodnění tohoto rozdílu. 

 

Bod 3. Různé  

Zprůhlednění provozu obce 

Finanční komise navrhuje v rámci zprůhlednění provozu obce zveřejňovat minimálně 
měsíční finanční výkazy – výkaz pro plnění rozpočtu územně samosprávných celků (např. na 
webu) a dále navrhuje i zvážit zveřejnění celého účetnictví obce. 

Finanční výbor doporučuje pro každou významnější investiční položku (např. nad 50tis. Kč) 
předem schválit zastupitelstvem resp. pověřeným výborem výdajový záměr obsahující 
minimálně zdůvodnění potřeby, cíl, finanční rámec, způsob financování a časový rámec. 
Časovým rámcem jsou myšleny fáze přípravy, realizace a provozu během životnosti 
investice (dále jen „systém kontroly investic“). 

Kontrola vysokých položek ve výkazu zisků a ztrát za rok 2012 

Finanční komise požaduje anonymizované informace ohledně platu jednotlivých 
zaměstnanců v rozlišení na základní plat, příplatky a jednorázově odměny za rok 2012 a vše 
dále zpracovatelném formátu, např. MS Excel. 

Závazné ukazatele pro MŠ na rok 2013 

Položky jsou poměrně veliké a není stanoven žádný harmonogram ani harmonogram 
kontroly či předběžného schválení (např. u nákupu na vybavení školky, které by mělo sloužit 
dlouhou dobu).  

Finanční výbor navrhuje výše navržený systém kontroly investic aplikovat a nastavit v rámci 
provozu MŠ od 1. 3. 2013 pro kontrolu používání neinvestičního příspěvku obce. Současně 
navrhuje zavést přiložený upravený návrh závazných ukazatelů výdajů rozpočtu této 
příspěvkové organizace a urguje jeho vydání (dle zřizovací listiny příspěvkové organizace 
měl být vydán do konce ledna 2013). 

Současně žádá o předložení všech výdajů vynaložených MŠ Jenštejn, příspěvkovou 
organizací do 28.2.2013, a to do 15.3.2013. 
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Nový systém pošty v Jenštejně 

Do konce dubna dodá finanční výbor posouzení finančních parametrů provozování pošty ve 
čtyřech variantách dle nabídky České pošty, a.s.. 

 

 

 

V Jenštejně dne ………………………   V Jenštejně dne ……………………… 

…………………………………….    ………………………………….. 

 Mgr. Jana Habartová     Mgr. Jana Habartová  

                  zapisovatel      předseda výboru 

 

 

V Jenštejně dne ………………………     

…………………………………….     

 Bc. Jan Musílek      

                člen výboru       

 

 

 

Příloha: Upravený návrh závazných ukazatelů výdajů rozpočtu Mateřské školy Jenštejn, 
příspěvkové organizace pro rok 2013 


