
Zápis č. 10 z  jednání Finančního výboru Města Buštěhrad 

konaného dne 2. 3. 2016 

 

Přítomni: Linda Libertinová, ing. Jitka Menclová, ing. Jiří Janouškovec, ing. Luděk 

Zámyslický. 

Omluveni: Jiří Kratochvíl 

Jednání FV začalo v 17 hodin. 

 

Program: 

1. Kontrola pokladny ke dni 2. 3. 2016 

2. Kontrola hospodaření města 4Q roku 2015 

3. Doporučení Městskému zastupitelstvu přerozdělení hospodářských výsledků u 

příspěvkových organizací města 

Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání. 

Pro: 4   Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

1. Kontrola pokladny ke dni 2. 3. 2016 

Předsedkyně FV provedla fyzickou kontrolu pokladny ke dni 2. 3. 2016. Fyzický stav 

pokladny souhlasí s účetním stavem – stavem v PC a je ve výši            ,- Kč. 

2. Kontrola hospodaření města v 4Q roku 2015. 

Finanční výbor se zaměřil na kontrolu hospodaření města 4Q roku 2015 (1. 10. 2015 – 31. 12. 

2015). Kontroloval následující: 

Pokladna:  

od PD 15-701-02999 do PD 15-701-03397 

Překontrolovány všechny doklady. 

U PD č. 15-701-03219 z 18. 11. 2015 - nákup občerstvení do knihovny - bylo zjištěno, že u 

tohoto dokladu je přílohou faktura z Makra, která je vydána pro podnikatele M.K. (uvedeno 

jeho IČ na faktuře), ale již není přiložen pokladní doklad nebo faktura podnikatele. Mělo by 

být prokázáno, že podnikatel M.K. městu například obratem prodal nakoupené zboží. 

FV doporučuje, aby ve stejných případech, pokud je zboží předáváno podnikatelem pro město 

byť ve stejné ceně, byl doložen i jeho pokladní doklad nebo faktura. A zároveň, aby si město, 

pokud chce využívat nákupů v Makru zřídilo vlastní zákaznickou kartu. 

V žádném měsíci 4Q 2015 nebyla překročena maximální výše zůstatku v pokladně stanovená 

směrnicí FÚ/4/2014. 

 



Banka: 

ČSOB 

Zůstatek k 31. 12. 2015 byl ve výši    Kč 

od výpisu č. 141 z 2. 10. 2015 do výpisu č. 195 z 31. 12. 2015 

Namátkově kontrolován: 

výpis č. 145 z 8. 10. 2015 – zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním 

zůstatkem, 

výpis č. 163 z 6. 11. 2015 – zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním 

zůstatkem, 

výpis č. 193 z 28. 12. 2015 – zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s 

účetním zůstatkem, 

ČSOB – kanalizace 

Zůstatek k 31. 12. 2015 byl ve výši    Kč 

od výpisu č. 26 z 2. 10 2015 do výpisu č. 32 z 31. 12. 2015 

Namátkově kontrolován: 

výpis č. 27 z 31. 10. 2015 – zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním 

zůstatkem. 

výpis č. 30 z 16. 12. 2015 – zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním 

zůstatkem. 

 

ČNB 

Zůstatek k 31. 12. 2015 byl ve výši    Kč 

od výpisu č. 28 z 16. 10. 2015 do výpisu č. 39 z 31. 12. 2015 

Namátkově kontrolován: 

výpis č. 28 z 16. 10. 2015 - zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním 

zůstatkem, 

výpis č. 31 z 18. 11. 2015 - zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním 

zůstatkem. 

výpis č. 37 z 4. 12. 2015 - zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním 

zůstatkem. 

 

FIO banka 

Účet slouží pro veřejnou sbírku – pomoc pro postižené výbuchem plynu. 

Zůstatek k 31. 12. 2015 byl ve výši   Kč 

Od poslední kontroly přibyl pouze výpis č. 15 (od 24. 9. 2015 do 31. 12. 2015) 



FIO banka 

Účet slouží – opatrovnictví P. T. 

Zůstatek k 31. 12. 2015 byl ve výši    Kč 

od výpisu č. 2 z 1. 11. 2015 do výpisu č. 4 z 31. 12. 2015 

Namátkově kontrolován: 

Výpis č. 3 z 30. 11. 2015 - zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním 

zůstatkem. 

 

ČS a.s. 

Zůstatek k 31. 12. 2015 byl ve výši    Kč 

od výpisu č. 154 z 5. 10. 2015 do výpisu č. 202 z 31. 12. 2015 

Namátkově kontrolován: 

výpis č. 162 z 15. 10. 2015 - zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s 

účetním zůstatkem, 

výpis č. 175 z 13. 11. 2015 - zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s 

účetním zůstatkem, 

výpis č. 190 z 10. 12. 2015 - zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s 

účetním zůstatkem. 

 

Došlé faktury:  

od 15-001-00443 do 15-001-00643 

Namátkově zkontrolovány faktury č.: 

15-001-00535 – 15-001-00539 vše v pořádku. 

15-001-00495 – 15-001-00502 vše v pořádku. 

Byla předložena kniha došlých faktur za 4Q roku 2015. 

 

Vydané faktury:  

od 15-002-00028 do 15-002-00038 

Překontrolovány všechny faktury: 

faktura č. 15-002-00037 inzerce v BZ – datum splatnosti je uveden 24.12.2015 a ke dni 2. 3. 

2016 nebyla faktura zaplacena – souzeno dle předložené knihy vydaných faktur! 

Byla předložena kniha vydaných faktur za 4Q roku 2015. 

U některých VF chybí likvidační lístky. 



FV doporučuje ke každé vydané faktuře tisknout likvidační lístky a opatřit je podpisy příkazce 

operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. 

 

Od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 provedlo Město Buštěhrad celkem 21 rozpočtových opatření. 

Tyto rozpočtová opatření byla v souladu s pověřením starostky a následně vzata 

zastupitelstvem na vědomí nebo schválena přímo zastupitelstvem. A od 1. 1. 2015 do 31. 12. 

2015 bylo provedeno starostkou města celkem 8 změn rozpisu. 

 

FV byly předloženy tyto výkazy: Fin 2-12 Výkaz o hodnocení plnění rozpočtu k 31. 10. 2015, 

30. 11. 2015 a 31. 12. 2015, Rozvaha k 31. 12. 2015 a Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015.  

HV Města Buštěhrad za rok 2015 činí 9.581.633,25 Kč 

 

3.Doporučení Městskému zastupitelstvu přerozdělení hospodářských výsledků u 

příspěvkových organizací města 

HV DPS Buštěhrad za rok 2015 činí 283.644,- Kč. Návrh DSP Buštěhrad na přerozdělení HV 

činí 218.000,- Kč do rezervního fondu a 65.644,- Kč do fondu odměn. DPS Buštěhrad chce ze 

svých rezervních fondů zakoupit nový automobil a popř. zřídit novou bytovou jednotku. 

FV doporučuje MěZ Buštěhrad schválení a přerozdělení HV DPS Buštěhrad tak, jak je 

navrženo. 

HV ZŠ a MŠ Buštěhrad za rok 2015 činí 193.844,02 Kč. Návrh ZŠ a MŠ Buštěhrad je převést 

celý HV do rezervního fondu. Škola plánuje renovace tříd ve škole i školce. 

FV doporučuje MěZ Buštěhrad schválení a přerozdělení HV ZŠ a MŠ Buštěhrad tak, jak je 

navrženo. 

HV ZUŠ Buštěhrad za rok 2015 činí 248.044,10 Kč. Návrh ZUŠ Buštěhrad na přerozdělení 

HV činí 148.826,10 Kč do rezervního fondu a 99.218,- Kč do fondu odměn.  

Vzhledem k tomu, že ve fondu odměn vykazuje ZUŠ Buštěhrad k 31.12.2015 částku ve výši 

583.286,- Kč FV doporučuje, aby částka 99.218,- Kč byla přerozdělena/navržena do jiného 

fondu nebo vrácena zpět do rozpočtu zřizovatele. U rezervního fondu FV souhlasí 

s navrhovanou částkou. 

 

 

Jednání FV skončilo v 19 hodin. 

 

 

 

 

 



Usnesení z jednání č. 10 Finančního výboru Města Buštěhrad 

konaného dne 2. 3. 2016 

 

A. Finanční výbor schvaluje: 

1. Program jednání FV. 

 

B. Finanční výbor doporučuje 

1. Při převzetí zboží nebo materiálu od podnikatele, aby MěÚ vyžadoval i pokladní doklad 

nebo fakturu podnikatele, který zboží nebo materiál dodává, pokud není na základní faktuře 

uvedeno Město Buštěhrad. A zřízení vlastní zákaznické karty pro nákupy v Makro. 

2. Ke každé vydané faktuře tisknout likvidační lístky a opatřit je podpisy příkazce operace, 

správce rozpočtu a hlavní účetní. 

3. MěZ Buštěhrad přerozdělení HV DPS Buštěhrad ve výši 283.644,- Kč -  218.000,- Kč do 

rezervního fondu a 65.644,- Kč do fondu odměn. 

4. MěZ Buštěhrad přerozdělení HV ZŠ a MŠ Buštěhrad ve výši 193.844,02 Kč do rezervního 

fondu. 

5. Přerozdělení HV ZUŠ Buštěhrad ve výši 248.044,10 Kč - 148.826,10 Kč do rezervního 

fondu a u částky 99.218,- Kč navržení přerozdělení buď do jiného fondu (mimo fondu 

odměn)  nebo celou převést do rozpočtu zřizovatele.  

 

 

Zápis  zpracovala  předsedkyně  Finančního  výboru  Města Buštěhrad Linda Libertinová  dne 

2. 3. 2016. 

 

 

……………………………………… 

 


