Zápis ze schůze finančního výboru obce Lichoceves
ze dne 15 . února 2021
Přítomni:
Předsedkyně: Dita Masopustová
Členové:

paní Kateřina Křečková
Pan Bohdan Osoha

Program:
1.

Příprava střednědobého výhledu rozpočtu obce Lichoceves na roky 2022 a 2023;

2.

Úprava OZV o místních poplatcích dle změn zákona od 1.1.2021;

3.

Změna zákona daně z nemovitých věcí k 1.1.2021;

4

Projednání deregulace v oblasti pohřebnictví;

Ad. 1 Příprava střednědobého výhledu rozpočtu obce Lichoceves na roky 2022 a 2023;
Pan Osoha si vzal na starost návrh a přípravu střednědobého výhledu, projednán byl obsah jeho
přípravy, podkladový materiál způsob provedení výhledového rozpočtu s tím, že na příští schůzce
dopracujeme zaslaný text. Paní Křečková připraví graficky podkladové materiály a paní
předsedkyně zkontroluje obsah zadávaných dat.
Ad.2 Úprava OZV o místních poplatcích dle změn zákona od 1.1.2021;
Projednán byl obsah nového znění zákona o místních poplatcích a možnostech, jak v obci
přistoupit ke správě tohoto poplatku.
Na základě analýzy finanční náročnosti a ztrát na základě výběru místního poplatku, předložíme
ZO přípravu nové OZV dle Poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která se nám
jeví jako nejúčinnější a nejspravedlivější pro naše podmínky.
Navýšení poplatku, dle již dříve projednávaných odůvodnění je o 100,- Kč na osobu a rok.
Paní Křečková připraví návrh vyhlášky.
Ad. 3 Změna zákona daně z nemovitých věcí k 1.1.2021
Od 1.1.2021 je také v platnosti novela zákona o dani z nemovitých věcí.
Daň z nemovitých věcí, kterou upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí” nebo jen „ZDN”), se na
zdaňovací období roku 2021 mění na základě dvou novel, a to zákonem č. 283/2020 Sb., kterým
se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Zápis ze schůze finančního a kontrolního výboru obce Lichoceves
ze dne 29. dubna 2021
Přítomni:
Předsedkyně: Dita Masopustová
Členové:

Kateřina Křečková
Bohdan Osoha

Předsedkyně: Lenka Študentová
Členové:

Eva Drahotínská
Jiří Rydval

Na schůzi byla pozvaná starostka obce Jana Muchová
PROGRAM:
1.

Směrnice o malých zakázkách;

2.

Pokuty obce

3.

Situace Covid 19 v obci

4.

Střednědobý výhled rozpočtu;

5.

Úprava návsi – studie Noutonice;

6.

Kontrola evidence obyvatel dle statistického úřadu;

Ad. 1 – Směrnice o malých zakázkách
Změna zákona, nutnost přípravy aktualizace vyhlášky, připraví kontrolní výbor k dopracování na
jedné z příštích schůzek výborů.
Ad. 2 – Pokuty obce
Starostka obce informovala členy výborů o uložení pokut a sdělila výši a způsob úhrady (úhrada
pokut nebyla hrazena z rozpočtu obce). Výbory toto vzaly na vědomí.
Ad. 3 – Situace Covid 19 v obci
Starostka obce výbory informovala o aktuálním stavu vývoje Covid 19 v obci, aktuálních
opatřeních a prevenci směrem k občanům i chodu obecního úřadu.

Zápis ze schůze finančního a kontrolního výboru obce Lichoceves
ze dne 10. června 2021
Přítomni:
FV
Předsedkyně: Dita Masopustová
Členové:

Kateřina Křečková
Bohdan Osoha

KV
Předsedkyně: Lenka Študentová
Členové:

Eva Drahotínská

HOST: starostka obce Jana Muchová

Program:
1.

Projednání bodů nadcházejícího ZZOL
• Schválení zprávy o inventarizaci majetku obce Lichoceves k 31. prosinci 2020;
• Schválení účetní závěrky obce Lichoceves za rok 2020;
• Projednání návrhu Závěrečného účtu obce Lichoceves za rok 2020 vč. Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Lichoceves za rok 2020 odboru finanční
kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje;
• Projednání návrhu Závěrečného účtu svazku obcí Od Okoře k Vltavě za rok 2020 vč.
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Od Okoře k Vltavě za rok
2020 odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje;
•

Schválení účetní závěrky za rok 2020 a hospodářského výsledku příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Noutonice

•

pohřebnictví – smlouva o výprose,

•

příspěvky do MŠ – Holubice,

2.

Zápis do Základní školy a Mateřské školy Noutonice na šk. rok 2021/2022, fakturace;

3.

Příprava dětského dne

Ad. 1 Projednání bodů nadcházejícího ZZOL
Výbory projednali předložené dokumenty a doporučují ZOL schválit jednotlivé body
v předloženém znění.
Ad. Závěr kontroly hospodaření obce Lichoceves:

K jednotlivostem kontroly hospodaření výbory prošly detailně vytýkané pochybení a nápravná
opatření.
Nemůžeme nechat bez komentáře vytýkané uvolnění paní starostky pro nemoc v druhé polovině
roku 2020. Stejně jako mnozí občané ČR, si namísto neschopenky vybrala osobní dovolenou, což
výbory nepovažují za skandální ani pochybné. Nepovažujeme proto takovou výtku za
významnou, naopak pro chod obce v daném období toto rozhodnutí bylo nezbytné, jelikož při
přerušení dovolené mohla alespoň omezeně agendu obce vyřizovat, při PN by to nebylo možné a
úřad by byl naprosto paralyzován, protože pan místostarosta řešil havárii sítí v budově úřadu a na
administrativní práce mu nezbýval skoro čas.
Ad. Smlouva o výprose
Uživatelka hrobového místa požaduje uzavření smlouvy o výprose namísto smlouvy nájemní. Na
základě konzultace s Krajským úřadem, MMR a právníkem obce, předložila správa hřbitova
podklady pro rozhodnutí ZOL k žádosti uživatelky hrobového místa. Výbory na základě
předložených podkladů doporučují ZOL žádost neschválit.
Ad. 2 Zápis do Základní školy a Mateřské školy Noutonice na šk. rok 2021/2022, fakturace
Výbory vznesly dotaz na starostku obce na proběhnuté přijímací řízení do ZŠ a MŠ Noutonice,
přičemž v tuto chvíli žádné výsledky ze strany ředitele nebyly zřizovateli předloženy.
Dále byly projednány předložené podklady k fakturaci za služby směrem k příspěvkové
organizaci.
K tomuto tématu navíc paní starostka podotkla, že opět projednala s ředitelem školy navrhovaný
dar nejmenovaného spolku směrem ke škole, kdy se pan ředitel vyjádřil, že neví, za co by takový
dar utratili, jelikož i tak jim zbývá mnoho prostředků z financování PO zřizovatelem. Pokud si
příspěvková organizace přímo neurčí účelovost daru, nemůže ho ZOL schválit.
USNESENÍ:
FV doporučuje Zastupitelstvu obce Lichoceves schválit inventarizační zprávu o provedení
fyzické inventury drobného a dlouhodobého majetku obce Lichoceves ke dni 31.12. 2020
v předloženém znění.“
FV doporučuje zastupitelstvu obce Lichoceves vzít na vědomí zprávu o výsledku hospodaření
obce Lichoceves za rok 2020 a souhlasit se závěrečným účtem obce Lichoceves a s celoročním
hospodařením na rok 2020 bez výhrad“.

FV doporučuje Zastupitelstvu obce Lichoceves schválit účetní závěrku za rok 2020.

Zápis ze schůze finančního a kontrolního výboru obce Lichoceves
ze dne 14. července 2021
Přítomni:
Předsedkyně: Dita Masopustová
Členové:

Kateřina Křečková
Bohdan Osoha

Předsedkyně: Lenka Študentová
Členové:

Eva Drahotínská

Na společnou schůzi výborů byla pozvaná starostka obce Jana Muchová
PROGRAM:
1.

zvýšený provoz na MK - spojka;

2

Vyjádření k Dopravní studii Statenice;

3.

Projednání vyhlášky o MP – Odpady a Daň z nemovitosti;

1. zvýšený provoz na MK – spojka
Člen výboru se vyjádřil kriticky vůči množství projíždějících vozidel na spojce včetně rychlosti
projíždějících vozidel.
MK objevili občané okolních obcí v době uzavírek okolních komunikací a jejich oprav, provoz
zde zůstal.
Opatření nelze řešit retardérem ani snížením světlé výšky průjezdu ani změnou dopravního
značení. Dopravní policie se naší situací nebude zabývat. Situace je špatně řešitelná.
2. Vyjádření k Dopravní studii Statenice;
S návrhem Statenic nesouhlasíme. Jejich návrh by zavedl nepřiměřenou dopravu do obce,
především do části obce Lichoceves, jeví se nám jako bezohledné či účelové ze strany Statenic.
Původní návrh odklání dopravu z obou částí obce Lichoceves, což je pro občany naší obce a život
zde žádoucí.

Zápis ze schůze finančního a kontrolního výboru obce Lichoceves
ze dne 25. října 2021
Přítomni:
Předsedkyně FV:
Členové:

Kateřina Křečková
Bohdan Osoha

Předsedkyně KV:
Členové:

Dita Masopustová

Lenka Študentová

Eva Drahotínská

Na schůzi byla pozvaná starostka obce Jana Muchová
PROGRAM:
1.

Dopracování návrhu OZV O systému odpadového hospodářství

2.

Dotační podpora pro realizaci projektů obce

3.

Nové webové stránky obce – výsledky poptávkového řízení

1. Dopracování návrhu OZV O systému odpadového hospodářství
Zpracování návrhu nové OZV O odpadovém hospodářství dle vzoru MV si vyžádalo konzultaci
výborů o konečném znění, neboť vzorová vyhláška zahrnuje možnosti, kterými všechny obce
nedisponují a musí se tak rozhodnout, jak bude konečné znění OZV Obce Lichoceves vypadat.
FV tak dopracuje konečné znění OZV a zašle je zastupitelům k seznámení před ZZOL.
2. Dotační podpora pro realizaci projektů obce;
V rámci připravovaného projektu modernizace veřejného osvětlení v obci se zavázal ZO pan
Osoha, že zjistí konzultaci možnosti dotační podpory pro realizaci tohoto projektu.
Starostka obce seznámila výbory s aktuální fází přípravy projektu modernizace veřejného
osvětlení.
3. Nové webové stránky obce – výsledky telefonického poptávkového řízení:
Všechny firmy pracují s novou právní úpravou podle zákona č. 500/2004 Sb., zveřejňují
informace v předepsané struktuře podle zákona č. 106/1999 Sb., vyhlášky č. 515/2020 Sb. a
zákona č. 12/2020 Sb. Mají elektronickou podatelnu podle zákona č. 297/2016 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb. a zákon č. 300/2008 Sb.

https://www.as4u.cz/cs/reference-as4u/
Firma dělá jak šablony – s úpravami, cena cca do 10 000,- Kč a výrobou cca 4 týdny, tak web na
míru do max. ceny 25 000,- Kč a dobou výroby cca 8 týdnů.
Hosting 500,- Kč / měsíc
Redakční systém za 1,- Kč po dobu užívání.
Školení online 1000,- Kč Na místě 2000,- Kč.
K překlopení současných dat si účtují 250,- Kč /hodinu člověka
Můžou se tomu věnovat až na přelomu roku, spíše až v lednu.

https://vismo.cz/
WEBHOUSE
Vzorový web znamená šablona s úpravami, cena do 20 000,- Kč. Výroba cca 6týdnů. Pak je
možnost pořídit šablonu s vnitřní vlastní grafikou, což stojí 30 – 40 000,- Kč s výrobou cca 3
měsíce. A jako poslední možnost je web na míru, který stojí 60 -70 000,- Kč a výroba trvá 5-6
měsíců.
Školení a technická podpora je v ceně.
Hosting cena 500 – 800,- Kč/měsíc.

https://www.igalileo.cz/nase-weby/obce-a-mesta/
Toto je firma, která je dle všeho nejlepší. Je to 1 na trhu.
Co spatřuji jako velmi dobré je, že firma spolupracuje s MV, které je informuje o změnách
v zákonech a oni mohou s předstihem vše měnit.
2x za rok dělají aktualizace webů dle právní úpravy.
Jejich web je na míru, žádné šablony!!!! V základu stojí cca 23 000,- bez DPH, v tom je již
překlopení všech stávajících dat z našeho současného webu.
Roční údržba stojí 7000,- Kč, ale je v tom neomezená technická podpora, vč. domény a hostingu.
(v tom je 5 emailových adres na ou). A zaškolení.
Firma nabízí mnoho modulů, jako je elektronická spisová služba, mapy, nebo mobilní aplikaci,
která je propojena s webem a občané do 60 minut po zveřejnění jakéhokoliv dokumentu mají
informace na telefon. Aplikace se jmenuje „V Obraze“. Stojí 12 500,- Kč v nákupu a 3 500,- Kč
roční servis. Nicméně tu nám mohou poskytnout na ½ roku zdarma.
Moduly si samozřejmě dokupovat nemusíme.
Jelikož součástí hostingu je kompletní přehled statistik, budeme mít přehled, kolik lidí chodí na
stránky a kolik jich aplikaci využívá atd.
Dále nabízí fotografa, který by teď mohl přijet udělat nějaké fotky obce, které by se mohly na
web umístit.

Zápis ze schůze finančního výboru obce Lichoceves
ze dnů 21. a 22. listopadu 2021
Přítomni:
Předsedkyně: Dita Masopustová
Členové:

Kateřina Křečková
Bohdan Osoha

PROGRAM:
1.

Finalizace střednědobého výhledu obce na roky 2022 a 2023;

2.

Finalizace návrhu rozpočtu obce na rok 2022;

3.

Návrh možnosti krátkodobé investice finančních rezerv obce;

4.

Fakturace za služby hřbitovní okolním obcím;

5.

Diskuse k navýšení cen nájmů v obecních nemovitostech;

6.

Galileo Kiosek – venkovní elektronická úřední deska;

7.

Prodej hrobového zařízení;

1. Finalizace střednědobého výhledu obce na roky 2022 a 2023;
Na základě projednání střednědobého výhledu obce v rámci kontroly hospodaření obce
s pracovníky KÚ Středočeského kraje, se FV rozhodl připravit výhled na roky 2022 a 2023 ve
velmi omezeném režimu.
S ohledem na situaci s Covid 2019 a nejasnou stránkou hospodaření státu, kdy predikce RUD
není přesná, se FV rozhodl držet se základních příjmů a výdajů obce s možnosti kapitálových
výdajů na projekty, které jsou připraveny již před rokem 2021.
Zohledněna byla také situace s navyšováním cen el. energie a změny v příspěvcích na dopravní
obslužnost dle dohody mezi obcemi a provozovateli autobusové dopravy v kraji z roku 2021.
Výhled rozpočtu zahrnuje pouze bazální položky, jelikož jakékoliv podrobnější členění se nedá
podpořit konkrétními statistickými údaji.
Střednědobý výhled byl zaslán ZOL a ke zveřejnění na ÚD.
2. Finalizace návrhu rozpočtu obce na rok 2022;
Rozpočet obce Lichoceves na rok 2022 odpovídá návrhu střednědobého výhledu.
Opět v minimalistické variantě s upřednostněním kumulace finančních prostředků na plánované
budovaní vodokanalizační infrastrukturu.
Z větších projektů v roce 2022 očekáváme vybudovaní parkoviště u hřbitova v části obce
Noutonice stejně jako přivedení vody ze studny do areálu hřbitova.
Předpokládáme podání žádosti o dotaci na modernizaci veřejného osvětlení v celé obci.
Navýšení cen za odpad a daně z nemovitostí od ledna 2022 se nijak zásadně nepromítne do
rozpočtu obce, spíše částečně pokryje ztráty obce vzniklé změnou financování odpadového
hospodářství na úrovni státu.

Žádné významné výkyvy jak ze stran výdajů, tak příjmů pro tuto chvíli nejsou předpokládány.
3. Návrh možnosti krátkodobé investice finančních rezerv obce;
Již dlouhodobě řešíme možnost vložit prostředky obce na nějaký krátkodobý finanční produkt,
kde by bylo zajímavé zhodnocení uložených prostředků.
Našli jsme možnost vložení prostředků do fondu kvalifikovaných investorů.
• Je mu připsán oficiální výnos 2,75%, ale fakticky je zde zhodnocení vyšší, cca kolem 3%.
• Z výnosu se platí 19%DPH, v případě investice 3 000 000,- Kč na rok by bylo zhodnocení
90 000,- Kč a z toho daň 17 100 ,- Kč. Takže konečný výnos 72 900,- Kč
• Likvidita 14 dní + (cca 3 týdny v závislosti na dnu podání žádosti o vyplacení))
Peníze se vkládají přímo do ČNB.
Fondy kvalifikovaných investorů
•
•
•
•

Oproti fondům kolektivního investování jsou vázány volnějšími investičními limity.
Umožňují investovat do širšího okruhu investičních nástrojů.
Díky několikanásobné kontrole (obhospodařovatel/administrátor/depozitář/regulátor) jsou
pro investory velmi transparentní.
Mohou do nich investovat jen investoři splňující určité podmínky.

Podmínky nabytí statusu kvalifikovaného investora
•

•

U fondů s českým domicilem musí minimální objem investice převýšit 1 000 000 CZK v
součtu fondů obhospodařovaných jedním obhospodařovatelem a administrovaných
jedním administrátorem. U zahraničních jurisdikcí se minimální výše investice řídí
tamními pravidly.
Investor musí prohlásit, že si je vědom specifik a rizik spojených s investováním do
konkrétního fondu kvalifikovaných investorů.

Návrh konkrétního fondu:
Conseq depozitní+ OPF
ISIN: CZ0008475795
Třída aktiv: Krátkodobé investice
Cena za kus: (9. 11. 2021) 1,0316 CZK

4. Fakturace za služby hřbitovní okolním obcím;
Od roku 2019 máme podepsány smlouvy o zajištění správy hřbitova se dvěma okolními obcemi.
FV chce požádat paní účetní o prověření, že jsou tyto služby fakturovány.
5. Diskuse k navýšení cen nájmů v obecních nemovitostech;
V návaznosti na navýšení inflace a cen elektřiny, navrhuje FV diskusi o navýšení cen nájmů
v pronajímaných nemovitostech. Přesto, že chápeme, že nájemci jsou převážně senioři, poslední
navyšování cen bylo před několika lety. Obec jako řádný hospodář musí prověřit, zda zachování
stávajících cen nájmů není pro obec ztrátové.

