Zápis č. 2/2012 z jednání finančního výboru ze dne 30. 11. 2012
Přítomni: A. Kloužková, J. Mareš, M. Čihák, V. Prchlík,
paní účetní: Šárka Sovová
Omluvena: L. Průšová
Program:
1) Představení nového člena FV pana Vladimíra Prchlíka,
2) Kontrola plnění rozpočtu,
3) Informace o kontrole Finančního odboru Krajského úřadu Středočeského kraje,
4) Kontrola účetních dokladů k akci „Víceúčelové hřiště“,
5) Projednání návrhu rozpočtu na r. 2013,
6) Ostatní.
Schůze finančního výboru byla dne 30. 11. 2012 zahájena v 16 hod.
Návrh na usnesení:
FV schvaluje program 2/2012 zasedání finančního výboru.
Hlasování: Přítomno: 4
Pro: 4
Návrh na usnesení byl přijat.
2. Kontrola plnění rozpočtu
FV výbor konstatuje, že prozatím nedochází k výrazným výkyvům plnění rozpočtu 2012, vzhledem k tomu,
že u některých paragrafů lze předpokládat ještě pohyb, proběhne kontrola plnění rozpočtu po uzavření roku
2012.
3. Informace o kontrole Krajského úřadu Středočeského kraje
FV byl informován o dílčím přezkoumání za období r. 2012. Proběhlo dne 15. 11. 2012 a bylo
provedeno odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Při kontrole byla zjištěna
chyba: Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví
k nemovitostem, které podléhaly vkladu do katastru nemovitostí. Dle sdělení paní účetní tato chyba bude
napravena.
Finanční výbor bere na vědomí.
4. Kontrola účetních dokladů k akci „Víceúčelové hřiště“
Akce „Víceúčelové hřiště“ byla financována EU a OÚ.
Bylo zkontrolováno 7 faktur:
1) AQ plus s.r.o., č. faktury S1/2010 na částku 100 000,00 Kč,
2) GEOTON Praha s.r.o., č. faktury 120100094 na částku 8 568,00 Kč,
3) Ing.Arch.Ballek, č. faktury 6_10, na částku 35 000,00 Kč,
4) AAA zakázky s.r.o., č. faktury 1_2012 na částku 56 162,00 Kč,
5) Linhart spol.s.r.o., č. faktury 1201079 na částku 2 412 463,00 Kč,
6) Ing.Vladimír Klatovský, č. faktury 1211 na částku 60 000,00 Kč,
7) AQ plus s.r.o., č. faktury 3_2012 na částku 136 000,00 Kč,
U faktury od firmy AQ plus, s.r.o. není výslovně uvedeno, zda je dodavatel plátce DPH, jiné nedostatky
nebyly zjištěny.
5. Projednání návrhu rozpočtu na r. 2013
a) K paragrafům týkající se odpadů
Odpady jsou nastaveny podle příjmů a výdajů v r. 2012.
b) Položka lesní hospodářství
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Tato položka byla navýšena na základě návrhu lesního hospodáře.
c) Paragraf osvětlení
FV doporučuje, aby mzdový náklad na údržbu veřejného osvětlení byl dán do paragrafu náklady na
osvětlení.
d) Paragraf škola
Byl zachován každoroční příspěvek 300 000 Kč. Další částka 141 178 Kč je rozpočtována na opravu MŠ a
klimatizaci.
FV doporučuje předložení podkladů zdůvodňující výši těchto částek.
e) K paragrafu Sokol
Byly předloženy žádosti o převod části příspěvku 73 600 Kč z r. 2012 do příštího roku a jeho sloučení
s příspěvkem na r. 2013, zdůvodněné plánovaným zateplením budovy v r. 2013, které bude finančně
náročné a předpokládá kumulaci financí (TJ, příspěvků OÚ, podána žádost o dotaci). Přílohami jsou nabídky
na zateplení tělocvičny (3 na izolaci a 6 na okna).
FV doporučuje řešit tuto položku příspěvkem 200 000 Kč v rámci rozpočtu 2013.
f) Paragraf týkající se územního plánu
Je rozpočtováno 500 tis. Kč.
FV doporučuje předložení podkladů zdůvodňující výši této částky.
g) Paragraf hasiči
Je rozpočtováno 800 000 Kč na opravu vozu.
FV doporučuje upřesnit částku na opravu vozu Tatra, dle VZMR.
g) Paragraf činnost obce – OÚ
U položky nákup vlečného vozu za traktor FV doporučuje předložení podkladů pro nákup tohoto zařízení.
6. Ostatní
Nebyl proveden přezkum veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Obce Senohraby Základní školy a Mateřské školy, Senohraby.
Návrh na usnesení:
Finanční výbor doporučuje u návrhu rozpočtu na r. 2013 zvážit:
- předložení podkladů zdůvodňující výši částek u par. územního plánu, opravy MŠ a klimatizace a nákupu
vlečného zařízení,
- zaúčtování mzdového nákladu na údržbu veřejného osvětlení do paragrafu náklady na osvětlení,
- příspěvek Sokolu ve výši 200 000 Kč,
- upřesnit částku na opravu vozu Tatra.
Finanční výbor doporučuje provést do konce r. 2012 pravidelnou veřejnosprávní kontrolu u
příspěvkové organizace Obce Senohraby.
Hlasování: Přítomno:
4
Návrh na usnesení byl přijat.

Pro: 4

Schůze finančního výboru byla dne 30. 11. 2012 ukončena v 17. 30 hod.
zapsala: A. Kloužková
……………….
A. Kloužková

……………….
J. Mareš

….…………....
M. Čihák

………………
V. Prchlík

na vědomí:
…………….. Š. Sovová - účetní OÚ

..………….. P. Pangrác – starosta
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