Zápis z 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Veltrusy
zápis č. 1
ze dne 11.11.2014
Místo konání:

bydliště předsedy finančního výboru na adrese Štěp. Bendy 577, Veltrusy

Přítomni:

Kohout Michal, Ing. Štulík Vladimír, Ing. Šťastná Barbora

Omluveni:

-

Ověřovatelé: Ing. Štulík Vladimír
Doba trvání: 19.00 – 20:00

Program:
1) Plán činnosti Finančního výboru na následující čtvrtletí
2) Projednání podání návrhu rozpočtového opatření k rozpočtu na leden 2015
3) Různé

1) Plán činnosti Finančního výboru na následující čtvrtletí
Členové výboru projednali plán činnosti výboru v průběhu volebního období v tomto rozsahu:
I.

Kontrola hospodaření za období leden až září 2014

Požadované dokumenty ke kontrole hospodaření:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vnitřní účetní předpisy obce
Soupis platných smluv
Smlouva o úvěru
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Zprávy z kontrol hospodaření s prostředky poskytnutých z veřejných rozpočtů za r 2014
Účetní doklady:
- rozvaha k 30.9.2014,
- výkaz zisku a ztráty k 30.9.2014,
- pokladní doklady k 30.9.2014,
- pokladní knihu k 30.9.2014,
- bankovní výpisy k 30.9.2014,
- přijaté faktury k 30.9.2014,
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků k 30.9.2014,
- saldokontní sestavy pohledávek a závazků k 30.9.2014,
- doklady o zaúčtování k 30.9.2014,
- detail účtů Spotřeba materiálu, Ostatní služby za období 1-9/2014,
- detail účtů Výnosy z pronájmu, Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku,
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku za období 1-9/2014,
- přírůstky majetku za 1-9/2014 včetně odpisů,
7. Sestava poplatků za komunální odpad
8. Sestava poplatků za psy
9. Platné vyhlášky o jednotlivých poplatcích (komunál. odpad, psy, užívání veřejného
pohřebiště, apod.)
10. Další dodatečné doklady či dokumenty, jejich potřeba vyplyne z průběhu prací
finančního výboru.
Práce na kontrole hospodaření obce budou prováděny výběrovým způsobem. V tomto
smyslu zjištění finančního výboru nemohou postihovat veškeré aspekty činnosti obce
nebo oblasti možného zlepšení. Na základě provedených zjištění budeme v rámci činnosti
finančního výboru plánovat další rozsah prací.
Termín prací 11,12/2014
II.

Projednání návrhu rozpočtu na r. 2015
Termín prací: 12/2014

III.

Plnění úkolů, jimiž pověřilo finanční výbor zastupitelstvo
Termín prací: průběžně

IV.

Účast na fyzických inventurách majetku, popř. zásob k 31.12.2014, kontrola
vypořádání inventarizačních rozdílů.
Termín prací: 12/2014-1/2015

Program činnosti finančního výboru může být průběžně doplňován podle aktuální potřeby
města, podnětů členů zastupitelstva či připomínek občanů.
Finanční výbor schválil čtvrtletní plán činnosti: 3-0
2) Návrh Rozpočtového provizoria na leden 2015
Návrh nového rozpočtu nebude možné kompletně a kvalitně připravit před koncem letošního
roku vzhledem ke komunálním volbám a nástupu nových zastupitelů, kteří se musí nejdříve
důkladně seznámit s příslušnými informacemi v rámci své činnosti.
Finanční výbor tedy navrhne schválit zastupitelstvu rozpočtové provizorium na leden 2015 ve
výši 1/12 rozpočtu roku 2014.
Finanční výbor schválil podat návrh zastupitelstvu na rozpočtové provizorium: 3-0
3) Různé
Předseda finančního výboru podrobně seznámil členy s programem činnosti v rámci kontroly
hospodaření obce.

Ověřil: Ing. Štulík Vladimír

