
ZÁPIS 

 

Zápis z 1. jednání Finančního výboru zastupitelstva obce Holubice dne 18.1.2023 

 

Přítomni: Mikolášová, Trňanová, Hochman, Marcoň, Matuška 

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 je přítomno 5) a seznámil přítomné s předloženým 

programem jednání, návrh na doplnění programu nebyl předložen. 

 

Program jednání: 

1) Zahájení 

2) Smlouva AVE a nabídka Respono 

3) Stav financí na termínovaných vkladech a spořicím účtu - úročení 

4) Stav financí obce Holubice ve vztahu k investicím 

5) Čerpání dotačních titulů za rok 2022 

 

Hlasování:  

Pro Proti Zdrželo se 

Mikolášová, Trňanová, 

Hochman, Marcoň, Matuška 

  

 

Program byl schválen 

 

1) Zahájení 

2) Smlouva AVE a nabídka Respono 

Finanční výbor projednal smlouvu s AVE a nabídku RESPONO. Je třeba právni stanovisko, zda 

musíme dělat výběrová řízení. Stanovisko zajistí finanční výbor. Poté případně realizovat výběrové 

řízení na svoz komunálních odpadů. 

 

3) Stav financí na termínovaných vkladech a spořicím účtu – úročení 

Termínovaný vklad 37 677 tis. Kč, termínovaný vklad 20 676 tisk. Kč, běžný účet 2 290 tis Kč, 

573 tis. Kč spořicí účet, další účet 313 tis. Kč. 

 

 



Návrh usnesení 

Finanční výbor obce doporučuje zastupitelstvu obce Holubice využít u dvou různých bank třech 

termínovaných vkladů o nejvyšším úročení. FV doporučuje aktuální částku na termínovaných 

vkladech rozdělit následovně: částku 30 mil. Kč uložit na termínovaný vklad s tříměsíční výpovědní 

lhůtou, částku 15 mil. Kč s týdenní výpovědní lhůtou a zbylou částku s měsíční výpovědní lhůtou. Je 

třeba poptat podmínky i u ČS, kde máme úvěr. 

 

Hlasování:  

Pro Proti Zdrželo se 

Mikolášová, Trňanová, 

Hochman, Marcoň, Matuška 
- - 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4) Stav financí obce Holubice ve vztahu k investicím 

FV projednal stav financí obce Holubice z hlediska výdajů. 

Úvěr 21,665 mil. Kč, čistička, platíme 208 tis. Kč/měsíčně 

Úvěr 17,0 mil. Kč kanalizace 

Protipovodňová opatření: 11 356 tis Kč 

Atelier budeme platit 13,5 mil. Kč bez DPH (16 335 tis. Kč) 

Bapo projekt: 2,5 mil. Kč 

 

5) Čerpání dotačních titulů za rok 2022 

FV projednal čerpání dotačních titulů za rok 2022. V roce 2022 byly získány pouze neinvestiční 

přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně, a to v částce 453 tis. Kč, což je 0,9 % z celého 

rozpočtu. Vedení obce by mělo využívat více dotačních titulů, které budou pro obec výhodné. 

 

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

 

 

 

 

Petr Marcoň 

předseda FV 

 

Zapsal: Petr Marcoň 


