Obec Lučina

Zastupitelstvo obce Lučina
Finanční výbor
Zápis a usnesení z jednání finančního výboru
ze dne 14. 5. 2015
Program schůze:

1.

Projednání závěrečného účtu obce Lučina za rok 2014

2.

Kontrola pohledávek v přenesené působnosti obce Lučina (poplatky
za komunální odpad a psy)

3.

Kontrola průběhu plnění rozpočtu pro rok 2015

Jmenovitý seznam hlasujících:

Mgr. Karin Kulčárová, Mgr. Magda Mlynářová,
RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.

Schůzi řídil:

RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.

Přizvání hosté:

Zdeňka Hrabcová (účetní referentka OÚ Lučina)

Zápis a usnesení Finančního výboru

1/FV/4

Byla provedena kontrola závěrečného účtu obce Lučina za rok 2014.
Základním materiálem pro kontrolu se stal „Závěrečný účet za rok
2014“ sestavený ke dni 31. 12. 2014. Hospodaření obce Lučina bylo
řádně vedeno. Účetní referentka Z. Hrabcová upřesnila členům
finančního výboru charakter účetní položky č. 4221 „Investiční přijaté
transfery od obcí“ na straně příjmů. Finanční výbor provedl celkovou
kontrolu plnění jak rozpočtu příjmů, tak rozpočtu výdajů. Příjmy
celkem za loňský rok dosáhly výše 18,1 mil. Kč a výdaje celkem 12,9
mil. Kč. Saldo příjmů a výdajů za kalendářní rok 2014 dosáhlo výše
5,2 mil. Kč. Závěrečný účet musí být předložen ke schválení
zastupitelům obce do 30. 6. 2015. Finanční výbor měl k dispozici
rovněž „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lučina
za rok 2014“. Ve zprávě bylo konstatováno, že „při přezkoumání
hospodaření za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

FV projednal:

závěrečný účet za rok 2014 a doporučuje jeho schválení zastupitelům Pro: 3
obce Lučina na nejbližším veřejném zasedání ZO Lučina
P: 0
Z: 0

Obec Lučina

2/FV/4

FV doporučuje:

V rámci bodu kontroly pohledávek v přenesené působnosti obce
Lučina se členové finančního výboru zaměřili na problematiku
vybírání poplatků za komunální odpad a psy. Byl vyhodnocen detailní
rozpis položek příjmů č. 1340 „Poplatek za provoz, shromažďování
a odstraňování komunálního odpadu“ a č. 1341 „Poplatek ze psů“.
Termín pro zaplacení obou poplatků byl k 31. 3. 2015. K 14. 5. 2015
bylo zjištěno, že chybí vybrat na odpadech ještě 110 tisíc Kč (16 %
z celkové předpokládané částky) a na poplatcích za psy 6 tisíc Kč
(12,5 % z celkové předpokládané částky). Bylo konstatováno, že
dlužné částky odpovídají minulým obdobím a byly vždy až na výjimky
řádně splacené v průběhu kalendářního roku. Dále finanční výbor
projednal oblast výdajů z obecního rozpočtu na svoz bioodpadu.
Za loňský rok činila platba za tuto službu 164 tisíc Kč!

1. Zveřejnit výzvu k zaplacení poplatků za odpady a psy v termínu

Pro: 3
do 30. 6. 2015 (bez sankcí) v nejbližším čísle Lučinského
P: 0
zpravodaje a na internetových stránkách obce.
Z: 0
2. Pro příští kalendářní rok provézt kontrolu počtu členů domácností
za účelem zesouladění počtu užívaných popelnic. Současně
provézt obměnu registračních známek na popelnicích.
3. Ukončit pro rok 2016 nákup služby za odvoz a zpracování
bioodpadu. Využít v tomto směru plně funkčnost sběrného dvora
v obci Lučina, který bude uveden do provozu v následujícím
pololetí roku 2015.
4. Projednat na nejbližší radě možnost spolupráce s exekutorem
Mgr. Pavlem Enderem – Exekutorský úřad Ostrava ve věci
případného vymáhání poplatků za odpad a psy.

3/FV/4

Finanční výbor zkontroloval „Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
pro rok 2015“ sestavený ke konci dubna 2015. Zaměřil se na
procentuální výši plnění ve vztahu k upravenému rozpočtu.
Procentuální váhy u položek rozpočtových příjmů a výdajů nevykazují
mimořádné odchýlení od předem předpokládaných objemů plnění
obou rozpočtových oblastí.

FV bere na
vědomí:

průběh plnění rozpočtu obce Lučina v měsících leden až duben 2015

Pro: 3
P: 0
Z: 0

V Lučině dne 14. května 2015

Podpis:
RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
předseda finančního výboru
Obecní úřad Lučina
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