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Místo jednání:

Přítomni:

Obecní úřad obce Synkov-Slemeno

členové finančního výboru
Josef Fryda (předseda)
Martin Beneš (člen)
Milan Št"f.k (člen)

ostatní
Radka Filingerová
Vítězslav Kapčuk
Jaroslav Stefek

Předmětem jednání bylo sestavení návrhu rozpočtu hospodaření obce
Synkov-Slemeno pro rok 2016. Při sestavování návrhu rozpočtu finanční výbor
vycházel ze skutečných příjmů avýďajůroku 2015.

Na stránce příjmové byla v návrhu rozpočtu oproti minulým obdobím zařazena
položka daň zpříjmů právnických osob za obce, která se rovná vždy stejné
hodnotě na výdajové stránce,tuďíž se nejedná o skutečný příjem obce fiedná se
o případnou daň, kterou platí finančnímu úřadu obec a celájejí výše je následně
ze strany finančního úřadu vrácena). Daňové přrjmy byly stanoveny dle výhledu
s tzv. konzervativní metodou.

Na stránce výdajové byly do návrhu rozpočtu kromě běžných mandatomích
výdajŮ zahrnuty také požadavky, které vyplynuly znávrhů zastupitelů. Jedná se
o plánované investice pro rok 2016. Prioritou je realizace rekonstrukce
sociálního zaŤízení školy a mateřské školky, chodník řešící bezpečnou
dostupnost dětí znově vybudovaného parkoviště u kapličky ke škole,
spolufinancování rekonstrukce místní komunikace u mlýna II. etapa, dále
náklady neinvestičního charakteru jako jsou náklady na projektové
dokumentace. Rozpočet obsahuje také náklady na jlž započaté stavby jako je
výstavba kaple u Ovocné stezky a sociální zázemí na hřišti. Rozpočet obce je
navrženjako vyrovnaný, kde se předpokládané výdaje rovnají předpokládaným
příjmům, s doporučením zachovat finanční rezeryu na účtu obce, která vznikla
v předchozích obdobích, fld nepředpokládané ýdaje, havárie nebo
spolufinancování strategických investic. Finanční ýbor doporučuje využít



přebýek hospodaření z roku 2015 pro případné investice nad rámec navrženého
rozpočtu, a to spolufinancování investic do společných zařízení v rámci
pozemkoých úprav financovaných SPÚ (pokud budou rcalizovány), případně
na financování dešťové kanalizace ve Slemeně u č.p. 31 (vpřípadě dohody
s okolními majiteli pozemků).

Příloha zéryisu: návrh rozpočtu pro rok 2016

Zapsáno dne 18.1.2016

Ostatní:
Radka Filingerová
Vítězslav Kapčuk
Jaroslav Št.f.t

předseda finančního
výboru

Josef Frlda


