Obecní úřad Říčany

Obec Říčany, nám. Osvobození 340, 664 82 Říčany
IČ: 00282537
www.ricanyubrna.cz
Finanční výbor

ZÁPIS
z jednání Finančního výboru (dále FV)
Místo:Hotel hasičský dům Říčany
Dne: 15.11.2012 17.00 – 19,00

Přítomni: za FV: - I.Mazourová, A.Dočkalová, Ant.Sláma, J.Ustohal (omluveni J.Sedláčková)
Za OÚ Říčany: - účetní Ing.S.Volavá

Navržený program:

1. Rozpočet na r.2013
2. Směrnice č. 4-12
3. Různé
Program přijat všemi přítomnými členy.

1.

Rozpočet na r.2013 Říčany.

Předložen´návrh rozpočtu na r.2013 vč.schváleného rozpočtu na r.2012:
- rozpočet : - Panský dům - zvýšeno oproti r.2012 o 10.000,00 Kč – zdůvodnit navýšení
- MŠ 786.000,00 Kč. – prověřit z jakého důvodu, je tato částka stejná jako v r.2012, kdy proběhla
celková modernizace stávající MŠ (zateplení, oprava topné soustavy, pořízení konvektomatu, nové
vybavení všech tříd MŠ a přebudování prostor nad OÚ – tj nová třída MŚ vč.vybavení)
Poznámka : rozpočet r.2010 – 696 tis., r.2011 – 696 tis, r.2012 – 786 tis.
FV doporučuje snížit navrhovanou částku pro MŠ na 696 tis.Kč z důvodů celkové modernizace, která
proběhla v r.2012.
- FV doporučuje zařadit do rozpočtu r.2013 investici: vybudování výtahu na Zdr.středisku. Projektová .
dokumentace je zpracovaná.
- FV doporučuje zařadit do rozpočtu pojištění odpovědnosti za škodu všech zaměstnanců obecního úřadu.
Přítomní členové FV souhlasí.

2. Směrnice č. 4-12 Zadávání zakázek malého rozsahu.
FV se usnesl, vzhledem ke schválené směrnici č. 4-12, provádět průběžné kontroly s nakládáním veřejných finančních
prostředků obce..
Přítomní členové FV souhlasí.

3. Různé.
FV požaduje předložit zápis o schválení zakoupení mulčovacího stroje a zametacího kartáče vč. faktur .
FV požaduje pro kontrolu hospodaření MŠ a ZŠ podrobný rozpočet výdajů (položkově), čerpání
příjmů a výdajů a to i mimorozpočtových, doložit čerpání fondů za r.2011, r. 2012 do 31.1.2013.
FV žádá, aby při provádění fyzických inventur majetku obce byli přítomni zástupci FV ( min. l člen FV).

-

Přítomni členové FV souhlasí.
.

Usnesení.
1.
2
3.
4.
5.

Úprava rozpočtu na r.2013 MŠ, Panský dům, výtah na ZS, pojištění pracovníků obce
Prověření hospodaření MŠ (zvýšení rozpočtu), návrh na snížení rozpočtu r.2013
Směrnice 4-12 - FV bude provádět kontroly využívání veřejných fin.prostředků
Předložit zápis schválení zakoupení mul.přístroje a zamet.přístroje
Fyzické inventury – účast členů FV
Schváleno všemi přítomnými členy.

V Říčanech dne 15.11..2012
Zapsala: A.Dočkalová

Schválila: předsedkyně FV

