OBEC SLAVĚTÍN
ZÁPIS
finančního výboru Zastupitelstva obce Slavětín
o kontrole hospodaření konané dne 03. 01. 2017.
za Finanční výbor:
Petr Ondráček
Lenka Holasová
Oldřich Peřina
za obecní úřad:
hospodářka Marie Antlová
Finančním výborem byla provedena kontrola v těchto položkách s výsledky:
- účetní a faktický stav pokladny – se shoduje;
- namátková kontrola majetku dle inventurních seznamů – provedeno, bez námitek
- namátková kontrola plnění úkolů, usnesení týkající se majetku obce - dle zápisů
Zastupitelstva – provedena, bez námitek;
- evidence faktur, termíny realizací splatnosti – vedena v účetním SW,
termíny splatností dodržovány; bez námitek
- evidence pohledávek a závazků – vedena pomocí účetního SW,
termíny splatností dodržovány; bez námitek
Kontrolní zjištění:
stav fin. prostředků v pokladně k 03. 01. 2017
stav fin. prostředků na běžném účtu obce k 31. 12. 2016
stav fin. prostředků na účtu ČNB k 31. 12. 2016

Výčetka - stav finanční hotovosti v pokladně ke dni
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Finanční výbor provedl porovnání výše nájmu v obecních bytech v obci Slavětín,
Jitkov, Modlíkov a městyse Havl. Borová. Z tohoto srovnání jednoznačně vyplývá, že výše
nájmů na m2 v nesociálních bytech obce Slavětín není ani poloviční oproti nájmům
v sociálních bytech obcí Jitkov a Modlíkov. V porovnání s výší nájemného v okolních
obcích, je výše nájmu 22,- Kč/m2 v obci Slavětín v místě a čase velmi neobvyklá.
Neobvyklé je také to, že zatímco úhrada výloh na rekonstrukci bytů, byla nájemníkům
řádně valorizována sazbou vyhlášenou Statistickým úřadem, výše nájemného byla od 1. 7.
1999 až do 1. 7. 2015 bez valorizace. Celková výše valorizace výloh v letech 2000 až
2006 činila 101 209,- Kč. Nebýt finančního výboru, bylo by nájemné v obecních bytech
Obce Slavětín ve výši 13,42 Kč/m2 ještě dnes.
Finanční výbor provedl také analýzu nákladů na opravy bytů, provozní náklady a
výnosy z pronájmu bytů a pojistného plnění. Viz příloha č. 1. Výsledkem 16 let provozu
bytovky je ztráta okolo 1 074 518,- Kč. Z analýzy vyplývá, že provoz bytovky je v současné
době ztrátový. Výše výnosů z nájemného neodpovídá výši počáteční investice do
rekonstrukce budovy, ani výši provozních nákladů.
Finanční výbor navrhuje, zařadit otázku výše nájemného jako bod jednání na příští
zasedání zastupitelstva obce. Vzhledem k současnému technickému stavu budovy, a
nutnosti dalších investic v nejbližších letech, potřebných pro zajištění jejího provozu, je
tato otázka podle finančního výboru důležitá a neodkladná.

Porovnání výše nájmu v bytech obcí Slavětín, Jitkov, Modlíkov a městysi Havl. Borová

Obec, městys
Slavětín
Jitkov
Modlíkov
Havl. Borová

Výše nájmu +/22,- kč/m3
50,-Kč/m3
70,-Kč/m3
50,-Kč/m3

Přílohy zápisu:
Příjmy a výdaje obce v 1. až 4.Q 2016, příloha č. 1.
Ve Slavětíně dne 03. 01. 2017
za Finanční výbor.
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