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Místo: Obecní úřad Psáry 
Přítomni: ing. Antonín Rak, ing. Karel Kříž, ing. Petr Odstrčil, ing. Pavel Kriegsman, ing. Hana Ortová 
 
 

I. Zahájení, úvod 
Jednání bylo zahájeno v cca 17:30 hodin, byla konstatována přítomnost všech členů FV a výbor tedy byl 
usnášeníschopný.  
 
 

II. Vyhodnocení kontroly hospodaření ZMŠ Psáry 
FV oceňuje společnou snahu vedení obce a vedení ZMŠ o zpřehlednění struktury nákladů a odhalování 
existujících rezerv.  
FV se seznámil s průběhem a výsledkem výběrového řízení na zajištění externího vedení účetnictví. Dále 
obdržel Přehled nákladů na vedení účetnictví, ekonomiku a hospodářku školy. Závěry jsou obsaženy 
v Protokolu ZMŠ. 
FV vznáší politování, že Rada Obce Psáry nenabídla škole pomoc s doplněním kandidátů na výběrové řízení, 
případně neuvažovala o zajištění této služby z vlastních zdrojů. 
FV se seznámil s předloženými „Poznámkami pro finanční výbor“. Tvrzení zde uvedená se jeví jako velmi 
závažná, nebyla však podložena důkazy a proto k nim FV prozatím nezaujímá žádné stanovisko. FV 
respektuje, že prioritou vedení školy je nyní rozjezd školního roku a předpokládá, že v „Poznámkách“ 
uvedené informace se promítnou do nějakého uceleného dokumentu pro potřeby vedení školy a vedení 
obce. V té souvislosti požaduje schůzku s vedením ZMŠ a účetní firmou pro nastavení pravidel spolupráce 
v příštím období. 
 

III. Cash Flow 
Stav CF k 31.8. +5,4MKč. Daňové příjmy vzrostly za 1-8/2011 proti stejnému období roku 2010 o 2%. 
Tabulka k plánování CF je již rutinně využívána.  
 

 
IV. Směrnice o vymáhání pohledávek 

FV se nepodařilo získat vhodné směrnice z okolních obcí, pouze obcí většího rozsahu nebo směrnice 
nekvalitní. Nepodařilo se nám získat ani prostřednictvím Svazu měst a obcí. 
Závěr – nejsme schopni splnit úkol vytvoření směrnice. Žádáme tedy o zproštění z tohoto úkolu nebo o 
pomoc. 
 

 
V. Daň z nemovitosti 

V drtivé většině okolních obcí je koeficient pro daň z nemovitosti minimálně 3. FV nemá problém se 
sjednocením koeficientu s okolními obcemi, ne však na horní hranici. 

 
 
VI. Možnosti navýšení kapacity školky  

Škola má problém s kapacitou školy pro školní rok 2012-2013 a dále. I za předpokladu získání externích 
zdrojů a výstavby nového zařízení je kapacita pro nejbližší 2-3 roky nedostatečná. FV se seznámil 
s postupem řešení ze strany vedení obce a považuje jej za správný. FV žádá o poskytnutí rozboru finančních 
dopadů jednotlivých variant řešení ještě před konečným rozhodnutím, ke které variantě se obec rozhodne. 
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VII. Práce FV do budoucna 
Členové FV se jednomyslně shodli, že mají zájem pokračovat ve společné práci v nezměněném složení. 
Přestože smyslem FV je především kontrola již provedeného, členové FV jsou připraveni být nápomocni již 
při tvorbě. 

 
VIII. Závěr 

Jednání bylo ukončeno v cca 18:30 hodin. 
Další pevný termín jednání nebyl určen, předpokládá se za cca měsíc. 
 
 
V Psárech dne 07. 09. 2011 
 

Zapsal: Rak 

 

 


