Zápis č.112014 z jednání finančníhovýboru ze dne 23. 5.2014

Přítomni: A, Kloužková, J. Mareš, L. Průšová, V. Prchlík
paní účetní:Š.Sovová, pan starosta: P. Pangrác

Omluven:M. Čihák
Program:
1) kontrola plnění rozpočtu r.20|3,
2) krajský přezkum za r. 2013,
3) závéreěný účet,účetníuzávěra,
4) kontrola vybraných faktur,

5) různá

Schůze finančního výboru byla dne 23.5,2014 zahájenav 16 hod.

Návrh na usnesení:
FV schvaluje program ll2014 zasedání finančníhovýboru,

Hlasovóní:

Přítomno: 4
Návrh na usnesení byl přijat.

Pro:

4

l. Kontrola plnění rozpočtu 2013
Navýšenípříjmův r.zďtz bylo dáno přerozdělením daní ve prospěch menŠÍchobcÍ.
K poklesu rozpočtovanÝch výdaiů došlo především:
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b) v par. 3639 _ 500 000 Kč, územníplánování - usnesení zastupitelstva Č. |610312013,
c) v par. 3754 - zeleň 55 200 Kč - nebylo dočerpáno.
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faktura 130004 ze dne 7 . 5. 2013 na částku ZZ 669 Kě,
,/ faktura 130006 ze dne 16. 8. 2013 na částku 33 l89 Kč.
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Kč. Do výdajové částky nebyly

Paragraf 3399 záležitosti kult., občanská sdružení
Rozpočtováno l05 000 Kč. čerpáno 69 503:

r)§.a-ninu'ie.ičech,MoiavyaSlezka-SDHSenohraby,smlouvaě,Il2013,poskytnutpříspěvek

l0000 Kč na akci Dobrov olný železný hasič 2013, píitoženy kopie dokladŮ faktura 1013000092- Drágner
ocel lahev 4997,30 Kč; faktura 1340888 na sací koš 4235 Kč, faktura 0415020236 Makro na2992,42KČ2) obec baráčníkův Senohrabech, smlouva2l20I3, poskytnut příspěvek 10000 Kč, přiloŽeny koPie
ráttury doprava M. šalda 6304 Kč a p. doklad opět dopravana7700 Kč (hrazena poměrná ěást tj. 3696).
4) Senohrabská besedao smlouva č,4l20I3, poskýnut příspěvek l0000 Kč na akce Senohrabské
ponaatovaní, divadelní představení pro děti a Vánoční koncert, přiloženy: v. doklad PVl5/l3 na 2000 KČza
iivadlo, faktura 135025030 na 3630 Kč zachemické záchody DIXI, faktura za maskY 3000 KČ, v, doklad za
Vánoční koncert na2420 Kč _ částka poměrného hrazeníjel370 Kč.
5) dalšípoložky hrazené z tohoto paragrafu:
yítániobeánků, VD l3000036l - rtňe 800 Kč, VD-l30000360 dárkové tašky 165 Kč, VD- 130000342
krabičky 40 Kč, VD l30000335 z|. přívěsek 5870 Kč,
l. setkání seniorů: VD l30000780 pronájem sálu a občerstvení9125Kč,
+
2. setkání seniorů: VD 130000776 na4l34 Kč (papírové sáčky l00 KČ + 80 KČ+ obČerstvení954 Kě
kulturní program 3000 Kč),
věnce k výročí:VD 130000361 800 Kč, VD 130000725 800 Kč,
květiny: VD l30000849 900 Kč, VD 130000468 na akademii l000 Kč,
zájezdzahrádkáítl: VD l30000628 (faktura38l20I3) doprava l0000 Kč,
občerstveníschůzka Malé Posázaví 516l Kč VDl30000487,
občerstvenívolby VD 130000724 za 708 Kč.

Paragraf 3322 zachování a obnova kulturních památek
SdruŽení pro ochranu kulturního dědictví, smlouva 5l2013, poskytnut přísPěvek l0 000 KČ, PřiloŽena
kopie faktury č. 1322000048 záchranný archeologický výzkum ARU AV ČR, Praha, v. v. i. na částku
l8031,50 Kč. Dalšíěástka je na spoluúčasta průběžnéfinancování obdrŽeného grantu.
Paragraf 3419 ostatní těloýchovná činnost
Rozpočtováno 260 000 Kč. čerpáno 260 000 Kč
TJ Sokol Senohraby částku použil na:
- zateplenistropní Řonstrukóe objektu tělocvičny, IP IZOLACE POLNÁ, s,r.o. faktura Č. 131l4l l na Částku
804l9 Kč,
- výměnu oken včetně demontáže a likvidace původníchoken, firma A, R. OKENNÍ TECHNIKA faktura
00130400 na částku l93 774Kč.
TJ Sokolpředložil 14.Iz,2013 žád,ost o poskytnutípenězz\oteriizat.2013 ar.20|4, stejně jako v t.2012,
kdy byl převod potvrzen usnesením č.l1l05l20I2.

Krajská kontrola
FV se Šeznámil se zprávou o přezkumu, který proběhl 24. 9. 2013 a 15. 4. 2014. Zi\štěnénedostatky nedodržení obsahového vymezenibylo dáno špatným nastavení algoritmu správcem SW Triada. Oprava

2.

programu byla správcem provedena.

3. Závěrečný účet,účetníuzávéra

FV

se seznámil se zněním závěrečného účtua bere jej na

vědomí. Rovněž bere na vědomí nazáklaďé

kontroly Krajským úřadem Středočeského kraje účetníuzávěru,

Kontrola lybraných faktur
FV provedl kontrolu faktur 130006 - 13000t3. U faktur
u faŘtury l30009 chybí DIČO odběratele.
4.

5. Různé

130006 a t30008 chybí IČo a

plČo odběratele,

proveden přezkum veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Obce SenohrabY základníškoly a Mateřské školy, senohraby. Fv jej bere na vědomí.

a) Byl

Návrh na usnesení:
FV navrhuje přijmout usnesení OZve smyslu, že uýtéžekzloterijní činnosti půjde vždy do
rozPoČtu TJ Sokol do výŠe100 000,- Kč. Bude-li výtěžek vyšší,je na zváženízastupitelstva v
daném finančnímroce, zda je možno Sokolu sumu převést v plnó výši.
FV doporučuje kontrolovat údaje odběratelů.

Hlasování:

Přítomno: 4

Pro:

4

Návrh na usnesení byl přijat.
Schůze finančního výboru byla dne 23.5.20t4 ukončena v 18. 00 hod.
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zapsala A. Kloužková

A. Kloužková

J. Mareš

L. Průšová

V. Prchlík

na vědomí:

Š.Sovová - účetníOÚ

P. Pangrác

-

starosta

