
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 3.3.2020 

 

 
Přítomni:  PhDr. Vladimír Dvořák,  Ing. Miroslav Čihák, Ing. Miroslav Matyska, Michal 

  Bílý 

Omluveni: Anna Voňavková, 

Hosté:  Ing. Jana Svašková – starostka obce 

   

 

 

Program:  

1. Kontrola nákupu nástěnek a rozcestníků 

2. Kontrola nákladů na zřízení pobočky Pošta Partner 

3. Kontrola dvou vyhotovených projektů na dostavbu veřejného osvětlení 

4. Kontrola prací na podlaze hasičského domu 

5. Kontrola nákladů na pořízení ÚP obce  

6. Vnitřní směrnice O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

7. Nový návrh na rozpočtový výhled obce na roky 2020-2024  

 

 

 

Finanční výbor schvaluje program jednání finančního výboru a určil zapisovatelem pana 

Vladimíra Dvořáka. 

 

1. Finanční výbor zkontroloval faktury na nákup nových  infodesek se stříškou v obci (celkem 

7 ks celková cena 161 566 Kč vč. DPH ) a rozcestníků (celkem 57 směrovek, 5 sloupů, 

celková cena 49 348 Kč vč. DPH). Zároveň porovnal jednotkové ceny s cenami obdobných 

výrobků dostupných z internetu. Kupní cena obce byly nižší než ceny obdobných výrobků. 

Vzhledem k jednorázovým nákupům pro celou obec však došlo k poručení vnitřní směrnice O 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

 

2. Finanční výbor zkontroloval přijaté faktury související se zřízením pobočky Pošta Partner  

v objektu nádražní budovy v Senohrabech. Celkové náklady dosáhly částky 724.363 Kč (viz 

seznam faktur v příloze). Oproti původním předpokladům (očekávané náklady 500 tis. Kč) 

došlo k navýšení zejména z důvodu oprav poškozeného krovu a kompletnímu vybourání 

podlahových konstrukcí. Finanční výbor doporučuje, aby starostka obce informovala ČD  

o těchto skutečnostech a požádala o zohlednění vyšší investované částky v kalkulaci 

požadovaného nájmu. 

 

3. Starostka obce předložila finančnímu výboru dva zpracované projekty na dostavbu 

veřejného osvětlení. Projekty jsou vyhotovené a předané obci. Oba projekty byly již 

vyfakturovány a uhrazeny (21.780 Kč a 34.606 Kč). 

 

4. Finanční výbor zkontroloval fakturu za provedené práce při úpravě podlahy hasičské 

zbrojnice. Fakturovaná částka činila 182.600 Kč vč. DPH. Ostatní práce byly provedeny 

svépomocí. Rozpočtový paragraf „Hasiči“ nebyl v důsledku této investice od obecní budovy 

překročen. 

 



5.Dle předložené smlouvy s dodavatelem (výběrové řízení za starosty pana Pankráce) je cena 

za vyhotovení územního plánu 821.600 Kč (do prvního veřejného projednávání). Tato cena 

byla v roce 2014 snížena na 752.620 Kč (zpřístupněny digitální mapy). V průběhu práce na 

ÚP vznikly požadavky na dodatečné dokumenty (SEA, Natura, vliv UP na udržitelný rozvoj – 

187.550 Kč).  121.000 Kč stála dokumentace pro veřejné projednání a 50.820 Kč úpravy  

v rámci vyhodnocení námitek a připomínek. K dnešnímu dni bylo fakturováno celkem 

1.129.990 Kč. (všechny náklady související s pořízením územního plánu od roku 2014). 

 

6. Vnitřní směrnice O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Finanční výbor 

doporučuje přijetí úpravy výše částky, o které rozhoduje starosta z důvodu flexibility při 

běžném chodu obce s ohledem na aktuální cenovou hladinu (doporučujeme částku cca 100 tis. 

Kč). 

 

7. Následně finanční výbor projednal a vzal na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

pro roky 2020-2024. Oproti předešlé verzi došlo k zapracování dotace a dofinancování 

přístavby MŠ. 

 

 

 

Zapsal: Vladimír Dvořák 

 

 

 

 

 

Předseda finančního výboru: PhDr. Vladimír Dvořák v.r. 

 

 

 

 

Na vědomí: Ing. Jana Svašková, starostka obce v.r. 


