Zápis č. 4/2011 z jednání finančního výboru ze dne 23. 5. 2011
Přítomni: A. Kloužková, J. Mareš, L. Průšová, P. Saro
Omluveni: M. Čihák

Program:
1) Projednání zápisu z kontroly ZŠ a MŠ školy v Senohrabech
2) Informace o kontrole FÚ Říčany
3) Kontrola akce dotační akce „Senohraby - O velké přestávce.
4) Kontrola a případná úprava rozpočtu 2011, popř. pracovního položkového rozpočtu
5) Projednání ZÚ za r. 2010
6) Ostatní - informace o dotačních titulech - oprava cesty po přívalových deštích
Schůze finančního výboru byla dne 23. 5. 2011 zahájena v 17.00 hod.
Návrh na usnesení:
FV schvaluje program 4/2011 zasedání finančního výboru.
Hlasování:

Přítomno: 4

Pro:

4

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh na usnesení byl přijat.
1. Projednání zápisu z kontroly příspěvkové organizace ZŠ A MŠ školy v Senohrabech
FV se seznámil se zápisem kontroly příspěvkové organizace ZŠ A MŠ školy v Senohrabech. Kontrola za
období 1.1. - 31.3.2011proběhla dne 13. 5.2011. Kontrolu provedli na základě pověření panem starostou: A.
Kloužková, M. Čihák a L. Průšová, kontrolovanou stranu zastupovaly: M. Staňková, Š. Sovová. Kontrola
neshledala pochybení.
Finanční výbor bere na vědomí.
2. Informace o kontrole FÚ Říčany
FV byl informován o kontrole FÚ Říčany, která proběhla dne 19. 5. 2011. Týkala se dotační akce I.
etapy rekonstrukce školy, zápis kontroly ještě není k dispozici, bude projednán později.
3. Kontrola dotační akce „Senohraby - O velké přestávce.
FV provedl kontrolu této akce, na základě zjištění kontroly FV Krajského úřadu.
Předmětem této investiční dotace bylo: „Realizace dětského hřiště v Senohrabech, jedná se o částečnou
výstavbu dětského hřiště, dodávku a montáž herních prvků a vytvoření dopadových ploch“. Celková suma
na akci činila 499.279 Kč. Faktura z 6. 9. 2010 od firmy Saternus se splatností 14 dní od obdržení faktury je
1

na celkovou částku 499.279 Kč. V jejím rozpoložkování je uvedena cena za stavební služby ve výši 192.188
Kč, což není investiční akce. Jako služby měla tuto položku zaúčtovanou paní Sovová, kontrola z kraje
doporučila přeúčtovat celou částku na investiční účty a doporučila kontrolu z finančního úřadu. Tímto
úkonem - přeúčtováním bylo zjištěné pochybení napraveno a dopadové plochy v pořizovací ceně 192.188
Kč byly zaneseny do inventarizačních karet.
Úhrada faktury byla provedena ve třech platbách:
o 20. 9. 2011 - 300.000 Kč, výpis č. 150001
o 21. 9. 2011 - 150.000 Kč, výpis č. 110164
o 21. 9. 2011 - 49.279,20 Kč, výpis č. 110164
Návrh na usnesení:
Finanční výbor doporučuje provést kontrolu této akce i KV.
Hlasování:

Přítomno:

4

Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh na usnesení byl přijat.

4)

Kontrola a případná úprava rozpočtu 2011, popř. pracovního položkového rozpočtu

Paní účetní byla předložena úprava rozpočtu č. 3 na straně příjmů: dotace EU pro školu, dary na Kapli,
příspěvky na opravu Husova pomníku, náhrada za rozbitý radar, náhrada plyn Fuxa, prodej vyprošťovacího
zařízení hasiči, příspěvky kanalizace, celková příjmová částka je 16 197 361,60 Kč. Rozpočet je nastaven
opět jako vyrovnaný.
V pracovním položkovém rozpočtu je vhodné provést vnitřní úpravu paragrafu 6171. Vzhledem k nákupu
účetního SW a zřízení webových stránek obce FV navrhuje převést z položky 5169 částku 23000 Kč na
položku 5137 ve výši 13 000 Kč resp. na položku 5172 částku 10 000Kč.
Návrh na usnesení:
Finanční výbor doporučuje provést úpravu rozpočtu č. 3 tak, jak byla předložena a vnitřní úpravu
par. 6171 v pracovním položkovém rozpočtu.
Hlasování:

Přítomno:

4

Pro:

4

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh na usnesení byl přijat.
5. Projednání ZÚ za r. 2010
Finanční výbor se seznámil se závěrečným účtem obce.
Návrh na usnesení:
Finanční výbor doporučuje přijmout ZÚ za r. 2010 s výhradou.
Hlasování:

Přítomno:

4

Pro:

4

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh na usnesení byl přijat.
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5. Ostatní – informace o refundacích dotačních titulů
Finanční výbor byl informován o obdržení dotačního titulu - oprava cesty po přívalových deštích. Tato akce
je účelově vázána na opravu cesty U Tunelu, nelze ji použít na jinou cestu, dotace je výši 1.397.000,00 Kč
a spoluúčast obce je 600.000 Kč.
Návrh na usnesení:
FV i nadále doporučuje všem zastupitelům pečlivě zvažovat další podávání a ještě více přijímání již
podaných dotačních titulů z důvodů možného nedostatečného finančního krytí na průběžné
financování dotačních titulů.
Hlasování:

Přítomno:

4

Pro:

4

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh na usnesení byl přijat.
Schůze finančního výboru byla dne 23. 5. 2011 ukončena v 18. 30 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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