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Zpráva čol/2020 finančního výboru obce Štěnovice
Složení: K. Kosnar (předseda), L. Šmídl, R. Růžička Proběhlá
zasedání: 5.8. 2020

Kontrola plnění rozpočtu obce k 3006, 2020
1. v příjmové části po konsolidaci (třída 1 až 4) je plnění k 30.6. 2020:
na 40,1 % schváleného rozpočtu ve výši 17,35 mil Kč. bez transferů je prozatím
patrný malý pokles oproti 30.6. 2019, celkem cca 1,7mil., z toho nejvýznamnější
položky jsou:
paragraf položka
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SO/ 1121 : Daň z příjmů právnických osob
4,323, 159.80
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SO/ 1211 : Daň z přidané hodnoty

Grafický přehled příjmů na S O za l. a Il. kvartál:
piijmy SO pro měsíc

2. ve výdajové části po konsolidaci (třída 5 a 6) je plnění k 30.6. 2020:
na 28.9 % schváleného rozpočtu ve výši 14,5 mil. Kč po konsolidaci
plnění
kapitálových výdajů (investic) je vzhledem ke koronavirové krizi a dosud
neobsazeného pracovního místa „Investiční referent” prozatím na 7,1 % (1,035 mil z
14,55 mil. Celkové částky rozpočtu obce po změnách)

Grafický přehled výdajů 5xxx a 6xxx za l. a Il. kvartál:
výdaje 5xxx do 96330

a

Grafický přehled kapitálových výdajů 6xxx za l. a Ilo kvartál:
výdaje 6xxx

3. Po provedené kontrole FV prověřil následující položky:
1.

53399: Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - co to je za dar 10.000,- ? Po
prověření: Finanční dar od Petra Bednáře na akci Setkání seniorů (koná se zhruba čtvrtletně), pořádá
kulturní komise.
2. 53723: Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) položka 2111 máme
rozpočtováno 9.000,- a v příjmech je 328.154,-?
Po prověření: Zde je špatně zaúčtováno (čtvrtletní příspěvky od EKO — KOM), správně má být na
53725, 2324, opraví se za červenec.
3. 53113: Základní školy pol. 6121 Budovy, haly a stavby - za co se platilo 337,715.84 ?
Po prověření: Obložení stěn v jídelně laminem, elektroinstalace pro žaluzie + instalace samotných
žaluzií na nástavbu ZŠ.
4. $6171 pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - bylo rozpočtováno 70.000,-, po změnách
180.000,- a utraceno je 179,087.53 — co je zde účtováno?
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Po prověření: - 19 372 Kč trezor, 23 895,53 Kč PC referent, 35 860 Kč nábytek referent, 10 050 Kč 3
ks nástavců referent, 48 090 Kč nábytek starosta, 18 137 Kč Kamera OÚ, 23 683 Kč PC místostarosta

Závěr
Provedená kontrola plnění rozpočtu k 30.6. 2020 proběhla v příjmové části a ve výdajové části bez
zjištěných nedostatků.
Vzhledem k aktuálnímu plnění na straně příjmů a dostupným informacím ve vztahu ke státnímu rozpočtu
FV prozatím nedoporučuje úpravu příjmové části rozpočtu obce.
FV předpokládá, že se většinu schválených investic podaří zrealizovat či profinancovat v následujícím
pololetí — např. profinancovat aktuálně zbývá již zrealizované akce: Rozšíření SD, oprava povrchu
komunikace Ke mlýnu, oprava střechy BD Skalní.
Zapsal: 5.8. 2020 Kosnar
Za finanční výbor:
K. Kosnar

L. Šmídl

R. Růžička

