Zápis č. 6/2011 z jednání finančního výboru ze dne 23. 11. 2011
Přítomni: A. Kloužková, L. Průšová, J. Mareš, P. Saro, M. Čihák
pan starosta: P. Pangrác, paní účetní: Š. Sovová
Program:
1) Projednání návrhu rozpočtu na r. 2012
Schůze finančního výboru byla dne 23. 11. 2011 zahájena v 16.45 hod.
Návrh na usnesení:
FV schvaluje program 4/2011 zasedání finančního výboru.
Hlasování:

Přítomno: 5

Pro:

5

Návrh na usnesení byl přijat.
1. Projednání návrhu rozpočtu na r. 2012
FV se seznámil se s návrhem rozpočtu na r. 2012, který je sestaven jako vyrovnaný jak na straně příjmů, tak
na straně výdajů rozpočtovaná částka činí 8 700 400 Kč v paragrafovém znění a verze pracovní je v
položkovém znění.
FV probral jednotlivé paragrafy a vyslovil následující doporučení:
a) Na straně příjmů zvážit, zda v současné ekonomické situaci jsou příjmové položky reálné.
b) K paragrafům týkající se odpadů tj. odpad komunál 1 157 400 Kč + odpad separace 192 000 Kč +
nebezpečný odpad 84 000Kč = 1 433 400 Kč, oproti příjmům poplatky za svoz odpadu 950 000 Kč +
tříděný odpad Ekokom 80 000 Kč = 1 030 000 Kč, zvážit jak řešit navýšení výdajů o 403 400 Kč. Zda tento
rozdíl bude řešen doplatkem obce nebo dražším svozem pro občany popř. kombinací.
c) K paragrafu škola byl paní ředitelkou předložen návrh rozpočtu školy a žádost o příspěvek ve stejné
výši jako loňský rok tj. 300 000 Kč + 100 000 Kč na zakoupení konvektomatu, ke kterému by byl převeden
zůstatek letošního příspěvku na jídelnu tj. 22 771 Kč. Paní ředitelka předložila pět nabídek v rozmezí
117 513 – 184 740 Kč (nabídka 73 999 Kč je pouze trouba) od dvou firem. FV doporučuje ošetřit záruku,
servis a zaškolení, které nabídky neřeší.
U položky za energie – plyn, doporučuje na základě stavu plynoměru provést odhad nákladů na plyn za r.
2011 a 2012.
d) K paragrafu Sokol byla předložena žádost o příspěvek na obložení (cenová nabídka v rozpětí 159 400191 500 Kč od jedné firmy). FV doporučuje podmínit uvolnění příspěvku 100 000 Kč vypracováním
koncepce rekonstrukce tělocvičny.
e) K paragrafu osvětlení – částka se týká osvětlení pěti ulic, na které je již vydáno stavební povolení.
f) K paragrafu Hasiči byl předložen návrh finančního rozpočtu JSDH Senohraby pro rok 2012 celkem na
výdaje 94 000 Kč. Dále je v tomto paragrafu částka Služby STK 35 000 Kč a Oprava – techniky vozu Tatra
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a izolace sklepů 1 230 000 Kč. K těmto žádostem nebyla předložena cenová nabídka, FV výbor doporučuje
předložení položkového rozpočtu opravy vozu Tatra od různých firem včetně zdůvodnění ostatních položek.
Rovněž doporučuje doplnit žádost o případné příspěvky na spoluúčasti, pokud bude o dotační tituly žádáno.
FV rovněž doporučuje předložení nějaké koncepce dalšího rozvoje, či výměny nebo doplnění vybavení, aby
bylo patrné, co lze očekávat v dalších letech.
FV doporučuje zastupitelům zvážit priority obce.
Návrh na usnesení:
Finanční výbor doporučuje u návrhu rozpočtu na r. 2012 zvážit:
 reálnost příjmových položek,
 řešení navýšení výdajů u odpadů o cca 400 tis. Kč,
 ošetření záruky, servisu a zaškolení, u konvektomatu,
 provedení odhadu nákladů na plyn za r. 2011 a 2012,
 podmínění příspěvku TJ Sokol vypracováním koncepce rekonstrukce tělocvičny,
 předložení položkového rozpočtu opravy vozu Tatra od různých firem a zdůvodnění ostatních
položek (STK, izolace sklepů), popř. dotačních titulů a předložení koncepce dalšího rozvoje, či
výměny nebo doplnění vybavení.
Hlasování:

Přítomno:

5

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh na usnesení byl přijat.
Schůze finančního výboru byla dne 23. 11. 2011 ukončena v 18. 45 hod.
zapsala: A. Kloužková
……………….
A. Kloužková

……………….
L. Průšová

……………….
J. Mareš

…………....
M. Čihák

………………
P. Saro

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

..………….. P. Pangrác – starosta
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