
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 27.5.2021 
 
Přítomni:  PhDr. Vladimír Dvořák,  Ing. Miroslav Čihák, Ing. Miroslav Matyska, Michal 

  Bílý, Anna Štůlová 
Omluveni:  
Hosté:  Ing. Jana Svašková – starostka obce 
   
 
 
Program: Kontrola úhrad za výjezdy JSDH u dopravních nehod mimo katastr obce  
  Senohraby (na základě usnesení ZO č. 14/2021 ze dne 16.2.2021) : 
   
  Kontrola plnění rozpočtu obce k 30.4.2021   
 
 
  
 
Finanční výbor schvaluje program jednání finančního výboru a určil zapisovatelem pana 

Vladimíra Dvořáka. 
 
Paní starostka předložila finančnímu výboru výkazy o zásazích JSDH Senohraby v letošním 

roce (viz příloha č. 1 zápisu– Přehled zásahů JSDH Senohraby podle obcí za období 1.1.2021 

– 13.5.2021). Následně Michal Bílý prezentoval Metodické doporučení pro úhradu nákladů 

HZS/SDH za zásahy u nehod (viz příloha č.2 zápisu) a paní starostka vznesla dotaz na HZS 
Středočeského kraje, Kladno, ohledně vyúčtování výjezdu jednotky (odpověď viz příloha č.3 

zápisu). 
Finanční výbor konstatoval, že z celkového počtu 35 výjezdů hasičů bylo 11 dopravních 

nehod, z nichž šest splnilo podmínky pro úhradu nákladů. Z těchto 6 nehod bylo na účet obce 

vyplaceno plnění za 4 nehody v plné výši a za 2 nehody nebyly náhrady vyplaceny. Úhrady za 

tyto dvě nehody měla poskytnout Česká podnikatelská pojišťovna, která však plošně všechny 

žádosti zamítá jako neoprávněné. Tento postup považujeme za nepřijatelný a starostka 
požádala o přezkum těchto rozhodnutí.  
 
Finanční výbor zkontroloval plnění rozpočtu obce k 30.4.2021 a konstatoval, že daňové 

příjmy kromě položky Daň z příjmu fyz. osob placená plátci jsou přibližně na stejné úrovni 

jako ve stejném období minulého roku. Meziroční pokles u položky 1111 ve výši cca 200 tis. 

Kč je dán pravděpodobně posunutím termínů pro odevzdání daňových přiznání.  
Na výdajové stránce finanční výbor doporučuje upravit položku 5163 Služby peněžních 

ústavů. V letošním roce došlo k pořízení platebního terminálu, což vede ke zvýšení poplatků 

bance. Občané tuto službu hojně využili při úhradě poplatků za svoz komunálního odpadu. 
 
 
Zapsal: Vladimír Dvořák 
 
Předseda finančního výboru: PhDr. Vladimír Dvořák  ………………………. 
 
 
 
Na vědomí: Ing. Jana Svašková, starostka obce   ………………………..  
 



Prezenční listina z jednání finančního výboru ze dne 27.5.2021 
 
 
 
Členové finančního výboru 
 
PhDr. Vladimír Dvořák   ………………………… 
 
 
Michal Bílý     ………………………… 
 
 
Ing. Miroslav Čihák    ………………………… 
 
 
Ing. Miroslav Matyska   ………………………… 
 
 
Anna Štůlová     ………………………… 
 
 
 
Hosté: 
 
Ing. Jana Svašková – starostka obce  ………………………… 
 
 
















