
Zápis č. 1/2011 z jednání finančního výboru ze dne 10. 1. 2011 

 

Přítomni: M. Čihák, A. Kloužková, J. Mareš, L. Průšová 

Omluveni: P.Saro 

Hosté: J. Beneš, pan starosta P. Pankrác 

 

 

Program: 

1) Seznámení se s náplní FV, úkoly FV 

2) Informace o kontrole z Krajského úřadu 

3) Informace stavu refundace financí na akci „Baštírna“ 

4) Rozbor poskytování příspěvků z rozpočtu města 

5) Návrh rozpočtu 2011 

6) Různé 

 

Schůze finančního výboru byla dne 10.1 zahájena v 18.00 hod.  

 

Návrh na usnesení: 

 

FV schvaluje program 1/2011 zasedání finančního výboru. 

Hlasování: Přítomno: 4  Pro: 4 proti: 0 zdržel se:    0 

Návrh na usnesení byl přijat. 

 

1. Seznámení se s náplní FV, úkoly FV 

Předsedkyně A. Kloužková přivítala přítomné a seznámila je s programem jednání a náplní 

činnosti finančního výboru. 

 

2. Informace o kontrole z Krajského úřadu 

Pan starosta informoval o kontrole odboru finanční kontroly z Krajského úřadu Středočeského 

kraje, která proběhla 7.12.2010. Tato kontrola konstatovala, že finanční hospodaření nebylo 

prováděno v souladu se schváleným rozpočtem. Správkyně rozpočtu uvedla, že na nutnost 

úpravy rozpočtu bývalého starostu upozornila. Chybné účtování na účty bylo již paní účetní 

napraveno. 

 



Návrh na usnesení: 

Finanční výbor doporučuje provést závěrečnou úpravu rozpočtu na veřejném zasedání 

31.1.2011. 

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

Návrh na usnesení byl přijat. 

 

3. Informace stavu refundace financí na akci „Baštírna“ 

Pan starosta informoval o tom, že refundace financí na tuto akci dosud neproběhla 

(předpoklad byl do konce r. 2010) neboť je nezbytné žádost doplnit o požadované údaje.  

 

4. Poskytování příspěvků z rozpočtu města 

Provoz školy 

Paní ředitelka předložila rozpočet ZŠ a MŠ Senohraby, v kterém žádá o příspěvek 400 000 

Kč. Každý rok je přispíváno 300 000 Kč, navýšení 100 000 je dáno nutností opravy a 

rozšíření školní jídelny neboť její kapacita byla výrazně navýšena. 

Finanční výbor doporučuje přispět škole částkou 400 000 Kč. 

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

Návrh na usnesení byl přijat. 

 

Hasiči 

Byl předložen rozpočet SDH, v kterém jsou rozepsány jednotlivé položky, na 100 000 Kč.  

Finanční výbor doporučuje přispět sdružení částkou 100 000 Kč. 

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

Návrh na usnesení byl přijat. 

Sokol 

Byla předložena žádost TJ Sokol Senohraby o jakýkoliv příspěvek na opravu střechy a okapů 

(předložen položkový rozpočet 34 847 Kč), oprava dveří (cca 28 000Kč), oprava obložení 

tělocvičny (10 000 Kč).  

Finanční výbor doporučuje přispět sdružení částkou 36 000 Kč. 

Hlasování: Přítomno: 4 Pro:  4  proti: 0 zdržel se: 0 

Návrh na usnesení byl přijat. 

Ostatní sdružení 

Byl přednesen návrh na zrušení plošných příspěvků 10 000 Kč každému senohrabskému 

sdružení, které si o něj požádá.  



Finanční výbor doporučuje přispívat jednotlivým sdružením na konkrétní akci a při 

předložení předpokládaných nákladů na tuto akci. 

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

Návrh na usnesení byl přijat. 

 

5. Návrh rozpočtu na r. 2011 

Podklady, které zpracovala paní účetní vycházejí pro jednotlivé příjmové položky 

z příjmových částek r. 2010. 

Položky pro jednotlivé výdajové paragrafy vycházejí z výdajových částek z r. 2010: 

 ±5% jako loňské částky jsou výdajové položky v paragrafech: lesní hospodářství,  

knihovna, Senohrabská hláska, příspěvek pro lékaře, odpad komunál, nebezp.odpad 

 paragraf příspěvků pro školu, hasiče a Sokol viz předchozí bod,  

 výrazně navýšen je paragraf kanalizace, souvisí s předpokládanou platbou za připojení 

ke kanalizaci, která v r. 2010 neproběhla (loňská přijatá platba od občanů byla ve výši 

cca 2 237 000 Kč ), navýšení paragrafu kanalizace souvisí s předpokládanou opravou 

komunikací  

FV doporučuje : na základě doporučení členů finanční kontroly z Krajského úřadu 

Středočeského kraje vypracovat a vyvěsit rozpočet v paragrafovém znění, navržený 

položkový rozpočet použít jako pracovní verzi pro zastupitele a mít k dispozici v tištěné 

verzi k nahlédnutí pro občany  

Finanční výbor doporučuje předložit zastupitelstvu ke schválení navržené paragrafové 

znění rozpočtu 2011, s tím, že na obci bude k dispozici pro občany k nahlédnutí pracovní 

položkový rozpočet 2011. 

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

Návrh na usnesení byl přijat. 

 

Schůze finančního výboru byla dne 10.1 ukončena v 20.10 hod.  

zapsala: A. Kloužková 

……………….        ……………….       ……………….      …………....         ……………… 

A.Kloužková              L.Průšová             J.Mareš                  M. Čihák             P. Saro 

 

na vědomí: 

 

……………..Š. Sovová - účetní OÚ                         ……………………..  P.Pangrác - starosta 


