Zápis č. 2/2019
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Černousy
(dále jen „ZO Černousy“)
konaného dne 12. 4. 2019
Přítomni:

Mgr. Jan Coufal, předseda finančního výboru,
Alois Deschmann, člen finančního výboru,
Roman Tůma, člen finančního výboru,
Miroslav Richter, starosta obce,
Ivana Krišáková, účetní obce.

Program jednání:
1. Aktuální stav hospodaření obce (dle FIN - výkazu pro plnění hodnocení rozpočtu) a
další aktuality vztahující se k hospodaření obce.
2. Namátková kontrola pokladních dokladů, podkladního deníku za období leden –
duben 2019.
3. Informace o probíhajících a plánovaných investičních i neinvestičních projektech
obce.
V 15:30 bylo zahájeno druhé jednání finančního výboru ZO Černousy ve volebním období
2018 - 2022.
Finanční výbor byl starostou informován o podmínkách možnosti dotace z Libereckého kraje
(možnost žádat KÚ LK o dotační titul na letošní rok do 17. 4. 2019) na opravu společenskokulturního sálu v pohostinství U Kaštanu či rekonstrukci hřbitovní zdi ve Vsi (viz i usnesení
č. 1 ze zasedání ZO dne 13.3.2019 - úkol pro starostu). Finanční výbor se po starostou obce
zjištěných informacích shodl, že obě akce starosta obce podrobněji připraví a obec se bude
ucházet a žádat o nějaký jiný další dotační titul, který bude otevřen v budoucnu. Po pečlivé
přípravě projektu by se případnou realizaci rozhodla obec uskutečnit v příštím roce (pozn.:
projekt rekonstrukce společensko-kulturního sálu je vázán na stavebně-technické úpravy,
které musí být vyřešeny, respektive musí být vyřešena část, kde by mělo být sociální zařízení
- kolaudace stavebním odborem MěÚ Frýdlant). Na opravu hřbitovní zdi bude žádáno
pravděpodobně z dotačních programů Ministerstva kultury České republiky. Starosta obce je
i v kontaktu s panem M. Lidmilou, který se specializuje na rekonstrukce památkových
objektů.
Starosta obce finanční výbor informoval o tom, že k datu 1. 4. 2019 je obec registrována jako
plátce DPH a v souvislosti s tím dojde i k úpravě některých rozpočtových položek. Zároveň
byl finanční výbor informován o tom, že budou změny v rozpočtové položce 1032 – podpora
ostatních produkčních činností, jde o příjmy z vytěženého lesa napadeného kůrovcem v okolí
Olšovečku. Zároveň byl finanční výbor informován o usnesení Nejvyššího soudu České
republiky o zamítnutí dovolání žaloby společnosti Royal Route, s. r. o. vůči obci. Pokud
společnost Royal Route, s. r. o. nevyužije dalšího dovolání k Ústavnímu soudu České
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republiky, budou finanční prostředky ve výši 2.750.000,- Kč k dispozici obci mimo jiné i na
případné budoucí investiční a neinvestiční akce. Společnost je zároveň povinna obci uhradit
náklady dovolacího řízení.
Finanční výbor byl informován i o aktuálním stavu projektu „Cyklostezka Witka – Smědá“,
kdy starosta obce informoval o problémech polské strany, respektive problémech s realizací
konkrétně u Gminy Zgorzelec, přesto by měl stále být projekt realizován v letošním roce
(pozn.: závazek vzhledem k čerpání EU dotace). V rámci projektu by mělo dojít k vytvoření
informačního kiosku v areálu OÚ Černousy. Zároveň bude areál OÚ revitalizován (položení
nové dlažby, výsadba nové zeleně, úprava oplocení areálu OÚ). Starosta obce odhadl náklady
na revitalizaci areálu OÚ z rozpočtu obce do 100.000,- Kč.
Finanční výbor byl taktéž informován o stavu pracovníků VPP. Jelikož stát obecně letos
poslal prostřednictvím Úřadu práce České republiky městům a obcím na výkon veřejně
prospěšných prací výrazně méně finančních prostředků, než tomu bylo v předchozích letech a
smlouvy s pracovníky VPP jsou uzavírány vždy na dobu určitou, hrozí během letošního roku
zúžení stávajícího počtu pracovníků VPP (pozn.: zároveň došlo i úřadem práce ke změně
některých kritérií na výběr pracovníků na VPP). Pokud bude muset dojít k nutné redukci
stávajícího počtu pracovníků VPP obce, bude mít obec zájem uzavřít alespoň DPP či DPČ
s osvědčenými pracovníky, kterých by se případná redukce týkala.
Kontrola aktuálního hospodaření obce ze strany finančního výboru proběhla v pořádku – dle
aktuálního výkazu pro plnění hodnocení rozpočtu nejsou rozpočtové výdaje překračovány.
Namátkou byly finančním výborem zkontrolovány pokladní doklady za období 1/2019 –
4/2019.
Byl projednán i návrh na uskutečnění společensko-kulturní akce (divadelní představení)
v 2. polovině letošního roku. Za předpokladu zbytných prostředků v rozpočtu na záležitosti
kultury by obec v případě zájezdu na představení mohla občanům – účastníkům přispět na
vstupné a potažmo i uhradit dopravu na představení.
Předseda finančního výboru poděkoval všem přítomným za spolupráci a v 17:00 ukončil
jednání finančního výboru.
Na webových stránkách obce byla zveřejněna Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Černousy 2018 Krajským úřadem Libereckého kraje. Ze závěrů z přezkoumání
hospodaření za rok 2018 vyplývá, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zároveň poměrové
ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření poukazují na velmi dobré hospodaření obce.
Nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
obce v budoucnu. Na webových stránkách obce byl zveřejněn návrh závěrečného účtu obce za
rok 2018, k uvedenému schodku došlo i vlivem financování opravy místní komunikace
Andělka – Ves. Díky vyrovnaným a přebytkovým rozpočtům obce z předchozích let nemá
návrh schodkového závěrečného účtu za rok 2018 negativní vliv na hospodaření obce (viz
i výše Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Černousy 2018).
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Zapsal: Jan Coufal

Členové výboru:
Jan Coufal

………………….

Alois Deschmann

………………….

Roman Tůma

………………….
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