
ZÁPIS 

 

Zápis ze 4. jednání Finančního výboru zastupitelstva obce Holubice 

 

Přítomni: Marcoň, Mikolášová,  

Online: Trňanová, Matuška, Hochman 

Omluveni:  

Hosté: Horňák 

 

Zapisovatel: Marcoň 

 

 

1) Zahájení 

Jednání zahájil Petr Marcoň, přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že finanční výbor (dále jen 

FV) je usnášeníschopný (z 5 členů FV sou přítomni 2 fyzicky a 3 online) a seznámil přítomné 

s předloženým programem jednání, návrh na doplnění programu nebyl předložen. 

 

Program jednání: 

1) Zahájení 

2) Rozpočet školy 

3) Připomínky rozpočtu obce 

4) Připomínky ke střednědobému rozpočtu obce 

5) Kontrola příjmů a výdajů 

6) Rozpočtové opatření 

 

Hlasování:  

Pro Proti Zdrželo se 

Marcoň, Mikolášová, 

Hochman, Trňanová, 

Matuška 

  

 

Program byl schválen 

 

1) Zahájení 

2) Rozpočet školy 

FV výbor ve složení Ing. Renata Trňanová, Ing. Karel Hochman a Petr Marcoň se sešli s paní 

Ševčíkovou, ředitelkou ZŠ a MŠ Holubice, a její sekretářkou paní Mannerovou. Na schůzce byla 

vyjasněna otázka odpisů, které i do budoucna budou součástí návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Holubice, ale 

v rozpočtu se nebudou uvádět investice. Dále Ing. Hochman upozornil na to, že vlastně po celou dobu 

neřešíme rozpočet školy, ale jen plánvané příjmy a výdaje vztažené k financím od zřizovatele. 

Rozpočet školy by měl být schvalován jako celek. Ing. Hochman zaslal paní účetní Mannerové 



tabulku, kde připraví rozpočet znovu dle odsouhlasených parametrů, a to do odpoledních hodin 

14.2022.  

Na základě skutečností zjištěných na osobní schůzce s paní ředitelkou Ševčíkovou FV upravuje již 

dříve redukovanou částku ze 3. zasedání, a to na částku 2 850 tis. Kč. 

 

Paní zastupitelka Hradečná upozornila FV na položku 521 dohody – náboženství, IT podpora, 

rezerva. Tyto dohody nemají být placeny z financí zřizovatele, ale ze státního rozpočtu, a proto by 

měla být vyvinuta maximální snaha využití financí ze státního rozpočtu. Finanční výbor bere na 

vědomí tuto připomínku, aktuální částku 142 tis. Kč bere jako rezervu v návrhu rozpočtu s tím, že 

výdaje školy budou v průběhu roku 2023 zřizovatelem kontrolovány. 

 

Rozpočet školy na rok 2023 i střednědobrý rozpočet školy jsou umístěny na sdíleném úložišti: 

https://oc-767.cust.algocloud.cz/index.php/f/148274 

 

Návrh usnesení 

Finanční výbor obce doporučuje zastupitelstvu obce Holubice schválit redukovaný rozpočet školy o 

investiční položku, která se objeví v odpisech majetku. Výsledná částka rozpočtu po redukci se rovná 

2 850 000 Kč. 

  

Hlasování:  

Pro Proti Zdrželo se 

Marcoň, Mikolášová, 

Hochman, Trňanová, 

Matuška 

  

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

3) Připomínky rozpočtu obce 

Petra Šujanová vznesla připomínku k paragrafu 3745. FV byl dotazován na návrh financní v rámci 

jednotlivých položek. 

 §3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 200 000   

5011 Platy zaměstnanců   450 000    

5031 
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti    90 000    

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   35 000    

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený   240 000    

5156 Pohonné hmoty a maziva   80 000    

5163 Služby peněžních ústavů (pojištění, penzijko)   3 500    

5169 Nákup ostatních služeb    301 500    

 

Další přípomínka byla od Marie Hradečné, viz bod 2). 

 

 

https://oc-767.cust.algocloud.cz/index.php/f/148274


4) Připomínky ke střednědobému rozopčtu obce 

Žádné připomínky ke střednědobému rozpočtu obce nebyly vzneseny. 

 

5) Kontrola příjmů a výdajů obce 

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce se bude konat i 22.12.2022, tak přijmy a výdaje budou 

kontrolovány k tomuto dni. 

 

6) Rozpočtové opatření číslo 6 

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce se bude konat i 22.12.2022, tak rozpočtové opatření 

bude připraveno k tomuto dni. 

 

7) Finanční výbor se seznámil se stavy na účtech. Poukázal na to, že všechny účty jsou vedeny 

u jedné banky, a to ČSOB. V případě úpadku této banky by obec přišla o všchny uložené 

finance, proto by bylo dobré zvážit, zda finance rozprostřít alespoň do dvou bank. Aktuální 

stavy na účtech: ČSOB běžný účet: 4 229 tis Kč, ČSOB spořicí účet pro podnikatele 572 tis. 

Kč s úrokem 2,82 %, ČSOB termínovaný vklad 1 – 20 490 tis. Kč s úrokem 5,06 %, ČSOB 

termínovaný vklad 2 – 32 950 tis. Kč s úrokem 4,96 %. 

 

Návrh usnesení 

Finanční výbor doporučuje zastupitelům revidovat podmínky u všech účtů, poptat u ostatních 

bank podmínky spořicích a účtů a termínovaných vkladů. Bylo by vhodné zvážit rozprostření 

financí do více bank z důvodu snížení rizika. Hlavním kritériem pro pro výběr nových 

podmínek by měl být výnos. 

 

Hlasování:  

Pro Proti Zdrželo se 

Marcoň, Mikolášová, 

Hochman, Trňanová, 

Matuška 

  

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8) Poděkování všem za účast na jednání a jednání bylo ukončeno. 

 

 

 

 

Petr Marcoň 

předseda FV 

 

Zapsal: Petr Marcoň 


