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Obec Jenštejn 

nám. 9. května 60 
250 73 Jenštejn 

ZÁPIS  

Z 7. JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU 

KONANÉ DNE 26. 4. 2013 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZASEDÁNÍ 

Den konání: 26. 4. 2013 

Místo konání: Zasedací místnost OÚ Jenštejn 

Čas zahájení: 20:10 

Čas ukončení: 22:35 

Doba přerušení:  

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

Jména nepřítomných 
(omluvených/neomluvených) členů: 

 (omluven) 

Hosté: Z. Fryková, E. Příhonská, P. Dovolil 

Zápisem pověřen: Jana Habartová 

Pořad jednání (dle oznámení): 1. Úvod 

2. Kontrola usnesení z minulého jednání 

3. Projednání a schválení účetní závěrky obce 
Jenštejna za rok 2012 

4. Různé 

Počet příloh:  
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PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

 

Bod 1. Úvod 

Přivítání. 

 

Bod 2. Kontrola usnesení z minulého jednání  

Zprůhlednění provozu obce 

OU posílá měsíční finanční výkazy zastupitelům, v současné době je snaha je umístit i na 
web – vázne to na pracovní kapacitě. 

Dle finančního výboru je návrh šablony výdajového záměru (viz. příloha 1) dostačující. 

 

Kontrola vysokých položek ve výkazu zisků a ztrát za rok 2012 

Finanční výbor doporučujeme zvážit zavedení variabilních složek platu tak, aby byly 
skutečně motivační (např. nikoli fixní stálý příplatek, ale skutečně odměny za provedenou 
nadstandardní či mimořádnou práci). 

 

Závazné ukazatele pro MŠ na rok 2013 

Finanční výbor doporučuje v souladu s §9 odst.3 zákona o finanční kontrole (320/2001 Sb.): 

- aby zřizovatel uložil MŠ zpracovat rozpočet do konce roku 2013 ve struktuře účetnictví a 

závazných ukazatelů a dále vysvětlit čerpání jednotlivých položek od 1. 1. do 30. 4. 2013 

(přehled příjmů a výdajů) a to vše do 15. 5. 2013, aby obec byla schopna dodržet svůj 

rozpočet 

- aby MŠ měla za povinnost každý měsíc posílat plnění závazných ukazatelů svému 

zřizovateli a to vždy do 15. následujícího měsíce včetně aktualizace rozpočtu daného roku 

- aby MŠ měla za povinnost každý měsíc posílat čtvrtletní závěrku svému zřizovateli a to 

vždy do 15. následujícího čtvrtletí včetně aktualizace rozpočtu daného roku 

- aby MŠ připravila návrh rozpočetu příspěvkové organizace na následující rok a to vždy do 

30. 9. daného roku 

- zvážit kontrolu MŠ, že vše je v souladu s normami (právní, hygienické, účetní…) a případně 

dát návrhy na možné změny tak, aby nedošlo k finančním postihům 

 

Nový systém pošty v Jenštejně 

Finanční výbor udělal analýzu finančních parametrů provozování pošty, viz. příloha 2. 
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J. Musílek napíše do Jenštejnského občasníku krátký článek ohledně tohoto problému. 

 

Bod 3. Projednání a schválení účetní závěrky obce Jenštejna za rok 2012 

Dle informací P. Dovolila bude schůze zastupitelů, členů finančního a kontrolního výboru 
s paní účetní Lísalovou pro vysvětlení jednotlivých položek.  

Finanční výbor bere na vědomí finanční výkazy za rok 2012. Případné výhrady 
byly vysvětleny v dokumentu "Zpráva finančního výboru k návrhu rozpočtu na rok 2013 s 
vyjádřením vedení obce z 22.11.2012", který finanční výbor vzal na vědomí. 

Finanční výbor navrhuje, aby součástí podkladů pro schválení účetní závěrky u každé 
položky (nad 50tis. Kč), kde došlo k výraznému překročení či propadu rozpočtu (5%), bylo 
písemné zdůvodnění tohoto rozdílu. 

Pro další období finanční výbor doporučuje u rozpočtových opatření vysvětlit obě strany 
daného opatření, tj. čím bude daný výdaj financován.  

Dále finanční výbor doporučuje vytvoření rezervních fondů pro opravy a obnovu majetku ve 
vlastnictví obce a rezervy na neplánované výdaje (usnesení do zastupitelstva, návrh 
metodiky účtování, předpisy pro fond obnovy majetku). 

V poslední řadě doporučujeme před ukončením roku 2013 sestavit pesimistický rozpočet na 
rok 2014 a aktualizovat výhled na období úvěru na školku. V návaznosti na tyto výdaje 
stanovit výši úvěru na školku. 

 

Bod 4. Různé  

Diskuze nad vykazováním finančních údajů obce na webu – J. Musílek kontaktuje 

dodavatele účetních systémů a zjistí možnosti. 

Paní Eva Příhonská nabízí finančnímu výboru spolupráci. Finanční výbor by uvítal čtvrtletní 

zpřesňování rozpočtu daného roku. Postupně se nad tím s Evou sejdou a zkusí zjistit 

možnosti. 

 

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

…………………………………….    ………………………………….. 

 Mgr. Jana Habartová      Mgr. Jana Habartová  

                  zapisovatel      předseda výboru 

 

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

…………………………………….    ……………………………………. 

 Bc. Jan Musílek      Igor Hochmajer 
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                člen výboru                      člen výboru  

Příloha 1: Vzor výdajového záměru 
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Příloha 2: Analýza finančních parametrů provozování pošty 


