
Zápis č. 212013 z jednání finančního výboru ze dne 14. 11. 2013

Přítomni: A. Kloužková, J. Mareš,
pan starosta: P. Pangrác,

Omluven: V. Prchlík
Program:

1) Kontrola plnění rozpočtu 2013, zejménapar. odpady,
2) Projednání návrhu rozpočtu na r, 2014,
3) Ostatní.

Schůze finančního výboru byla dne 14. 1

Návrh na usnesení:
FV schvaluje program 2l20l3 zasedáni
Hlasování: Přítomno: 4 Pro:
Návrh na usnesení byl přijat.

L. Průšová, M. Čihák,
paní účetní: Š. Sovová,

I.2013 zahé$enav 19 hod.

finančního výboru.
4

1. Kontrola plnění rozpočtu
Vzhledem k tomu, že proběhne ještě úprava rozpočtu č. 4 a 5, bude kontrola plnění rozpočtu provedena po
uzavieni roku 2013.
FV výbor konstatuje, že dle FIN2-10 M
d byl v oblasti odpadů:
v příimové části
- Paragraf 0000 poloŽka 1337 tj. poplatek za komunální odpad oproti rozpočtované částce 1 091 000 Kč -
celkově lybraná částka nižší - 990 995 Kč:
- nedoplatky jsou především u chatařů - 100 chat, v celkové výši 103 000 Kč,
- u stálých obyvatel sejedná o 13 nezaplacených poplatků u čísel popisných 29 5I;59 82 t49; 165 237;
25I;254:'256;27l; 338 a 398, majitelé nemovitostí budou vyzvéni dopisem OÚ k úhradě poplatku,

2324 ti. vání komunál ovaná částka

,/ faktura 130001 ze ďne 14.3,2013 na ěástku 30 099,50 Kč
,/ faktura 130003 ze dne 16. 4. 2013 na částku 60 305 Kč,/ faktura 130004 ze dne 7 . 5. 2013 na částku 22 669 Kč
'/ faktura 130006 ze dne 16. 8. 2013 na částku 33 189 Kč, tato faktura obsahuje špatné údaje odběratele

aje nutné provést opravu a odběrateli poslat.
ve vÝdaiové části
- par. 3721 sběr a odvoz nebezpečných odpadů rozpočtováno 71 250 Kč. skutečnost 39 833 Kč"
- Par. 3725 vyuŽÍvání s zneškodňování komunál. odpadů resp. separovaný odpad rozpočtováno210 000 Kč,
k datu kontroly 151 687 Kč, ještě proběhnou dvě platby,
- par. 3722 sběr a odvoz komunálních odpadů rozpočtováno 809 750 Kč. skuteěnost 946 540 Kč"
celkem proběhlo i 3 plateb, rozdílje dán fakturou č.0I3l20I3 ze dne 23.4.20l3ťtrmy AAA zakázky s.r.o. za
VŘ k odpadům v částce 61 I55,42Kč.

K datu kontroly na straně příjmů je 1 137 257 Kč a na straně výdajů 1 138 070 Kč.

2. Projednání návrhu rozpočtu nar.2014
a) K paragrafům t/kající se odpadů
Odpady jsou nastaveny dle propočtu z roku 2013.
b) Paragraf škola
Z dŮvodu navýšení počtu žáků došlo k navýšení o 20 000 Kč na částku 400 000 Kč, výdajejsou
specifikovány v Návrhu na výši příspěvku na provoz od obce pro rok 2014.
e) Paragrafu Sokol
ByIo zažádáno TJ o příspěvek, v žádostijsou uvedeny plánované výdaje a opravy pror.2014. u vyšších
poloŽek jsou přiloženy nabídky, další budou doplněny. Je rozpočtováno 200 000 Kč.



g) Paragraf hasiči
Í..orpočtováno I24 tis. Kč, částka 20 tis Kč je plánována dle sdělení paní účetní na nutné Školení na

dopravní nehody.
h) Paragraf činnost obce - OU
V drobném maj etku j e plánován nákup počítače a základni náíadi, dále j sou v par. uvedeny nákup SW a
technické mapy obce atd.

Návrh na usnesení:
rv oópo.,rčuje doptnit paragraf hasičů o rozpočet jednotky včetně doloŽení krajem poŽadovaného

školení.
Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4

Návrh na usnesení byl přijat.

3. Různé
a) Seznámení se s celkovou zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok20l2.
b) Nebyl proveden přezkum veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Obce Senohraby -

Základni školy a Mateřské školy, Senohraby.

Návrh na usnesení:
FV doporučuje provést včas rozpočtové opatření pro r. 2013 a provést do konce r.2013
pravidelnou veřejnosprávní kontrolu u příspěvkové organizace Obce Senohraby

Hlasování; Přítomno; 4 Pro: 4

Návrh na usnesení byt přijat.

Schůze finančního výboru byla dne 14. tI. 2013 ukončena v 20.20 hod.

zapsala: A. Kloužková

I a. Kloužková

na vědomí:

Š. Sovová - účetní OÚ

L. Průšová M. Čihák

P. Pangrác - starosta

J. Mareš


