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1. Kontrola účetních dokladů městyse Choltice za období 1 – 3/2019
Ke kontrole byly předloženy doklady za uvedené účetní období, a to bankovní výpisy, faktury,
pokladna (příjmová a výdajová část). Kontrolovány byly doklady z pohledu formálních
náležitostí, účelnosti vynaložených prostředků.
Finanční výbor konstatuje, že účetní doklady jsou řádně vedeny, bez závad.
2. Převod nemovitých věcí – inženýrské sítě a komunikace
Finanční výbor projednal stanovisko k plánovanému převodu nemovitých věcí do majetku
obce od manželů Čermákových („převodci“), které vypracovala daňová poradkyně Bc. Lucie
Zahradníková jménem firmy AZ CREDIT s.r.o., a ztotožňuje se s navrhovaným řešením převést
inženýrské sítě a komunikace za symbolickou cenu. Původně navrhovaný způsob
bezúplatného převodu by měl za následek povinnost „převodce“ vrátit uplatněnou daň
z přidané hodnoty u vyvolané investice.
3. Přechod na nový účetní systém
Starosta informoval členy finančního výboru, že probíhá jednání s firmou Alis, spol. s r.o. o
dodávce účetního a ekonomického systému KEO4. Pořizovací náklady jsou ve výši cca 114
tisíc a následně poplatky za roční údržbu cca 40 tisíc Kč, které budou vyváženy větším
komfortem při práci s účetními operacemi, administrací a výkaznictvím. K této změně dal
podnět finanční výbor na základě zjištěných vysokých poplatků za údržbu stávajícího účetního
systému.
4. Platební terminál
Starosta seznámil členy finančního výboru s možnostmi zavedení platebního terminálu pro
bezhotovostní operace. V jednání je několik možností. Finanční výbor podporuje zavedení
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tohoto způsobu úhrad poplatků, ale je třeba posoudit ekonomickou únosnost. Navrhuje
prověřit, zda by nový účetní systém dokázal automaticky účtovat tyto nepeněžní operace.
5. Pořízení nového sbírkového předmětu
Finanční výbor zaujímá kladné stanovisko k pořízení nového sbírkového předmětu – šatů
Boženy Němcové. Návrh vznesl pan Jiří Ehl, koordinátor výstavy „Němcová-Hellich“, který
rovněž předjednal pořízení sbírkového předmětu z dotace Pardubického kraje.

6. Žádost účetních městyse
Starosta informoval členy finančního výboru o žádosti účetních městyse Choltice:
- rozšířit kompetence starosty ke schvalování rozpočtových opatření. Podle současného
stavu má starosta oprávnění schvalovat úpravy, vzniklé z dotací. Účetní navrhují rozšířit
kompetenci starosty ke změně rozpočtových opatření obecně, omezených částkou 100
tisíc. Důvodem je, že nemohou účtovat do doby, kdy bude rozpočtové opatření schváleno
zastupitelstvem. Finanční výbor nemá námitek.
- přesuny mezi položkami v rámci paragrafu (s výjimkou prostředků na veřejnoprávní
smlouvy) by měla kompetenci provádět účetní jako správkyně rozpočtu po předchozím
schválení starostou. Finanční výbor nemá námitek.

Zapsala: Olga Urbanová

2

