
Zápis č. 2 z  jednání Finančního výboru Města Buštěhrad

konaného dne 9. 2. 2015

Přítomni:  Linda Libertinová, Ing. Jiří Janouškovec, Ing. Luděk Zámyslický, Jiří Kratochvíl, Ing.
Jitka Menclová.

Omluveni: ---

Jednání FV začalo v 17 hodin.

Program:

1. Kontrola hospodaření města za 4Q roku 2014 včetně projednání a kontroly nedostatků
vyplývajících  ze  Zápisu  z  dílčího  přezkoumání  hospodaření  za  rok  2014,  který  provedl
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly.

2. Kontrola vyúčtování čerpaných příspěvků z rozpočtu města organizacemi a spolky v
roce 2014.

3. Prostudování a evet.  posouzení  žádostí  o  přidělení  příspěvků z rozpočtu  města pro
organizace a spolky v roce 2015.

Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

1. Kontrola hospodaření města za 4Q roku 2014 včetně projednání a kontroly nedostatků
vyplývajících  ze  Zápisu  z  dílčího  přezkoumání  hospodaření  za  rok  2014,  který  provedl
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly.

Finanční výbor se zaměřil na kontrolu hospodaření města ve 4Q roku 2014. Kontroloval následující:

Pokladna: od PD 14-701-03017 do PD 14-701-03354

Namátkově byly překontrolovány tyto doklady:

PD č. 14-701-03257 z 28. 11. 2014 – občerstvení P. Fürst  posezení při  muzice, přitom se akce
konala až 29. 11. 2014!

PD č. 14-701-03258 z 28. 11. 2014 – vstupné – vybráno až 29. 11. 2014!

PD č. 14-701-03259 z 28. 11. 2014 – posezení při muzice se konalo až 29. 11. 2014!

PD č. 14-701-03248 z 28. 11. 2014 - vyúčtování provozní zálohy TS Buštěhrad - bez závad.

PD č. 14-701-03330 z 15. 12. 2014 - poštovné a dobití mobilu – bez závad.

Maximální výše zůstatku v pokladně je dle Vnitřní směrnice č. FÚ/4/2014 vedení pokladny 75.000,-
Kč - od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014 denní limit nebyl překročen. Pokladna měla k 31. 12. 2014
nulový zůstatek.

Banka:



ČSOB od výpisu č. 133 z 1. 10. 2014 do výpisu č. 180 z 31. 12. 2014

Namátkově kontrolován:

výpis z 22. 10. 2014 č. 145 – zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním
zůstatkem,

výpis z 18. 11. 2014 č. 156 – zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním
zůstatkem.

ČNB od výpisu č. 24 z 7. 10. 2014 do výpisu č. 33 z 31. 12. 2014

Namátkově kontrolován výpis č. 33 z 31. 12. 2014 - zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě
souhlasí s účetním zůstatkem.

ČS a.s. od výpisu č. 153 z 1. 10. 2014 do výpisu č. 203 z 31. 12. 2014

Namátkově kontrolován výpis  č.  203 z  31.  12.  2014 -  zůstatek uvedený na výpisu v papírové
podobě souhlasí s účetním zůstatkem.

FV doporučuje, aby se bankovní účty města sjednotily. Městu by to ušetřilo výdaje na bankovních
poplatcích.

Návrh usnesení: FV doporučuje sjednocení bankovních účtů.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

Došlé faktury: od 14-001-00460 do 14-001-00608

Namátkově zkontrolována

faktura  č.  14-001-00487  nákup  pohonných  hmot  –  na  likvidačním  lístku  je  uvedena  špatně
fakturovaná částka – 7.218,86 Kč na místo 7.219,- a není uvedeno, k jakému datu a jakou bankou
byla faktura proplacena!

Faktura č. 14-001-00549 oprava multicar – není uvedeno k jakému datu byla faktura proplacena a
jakou bankou!

U došlých faktur není uvedeno pořadové číslo bankovního výpisu a datum úhrady.

Nebyla předložena kniha došlých faktur za rok 2014.

Vydané faktury: od 14-002-00027 do 14-002-00032

U vydaných faktur nebyly zjištěny žádné závady ani nedostatky.

Nebyla přeložena kniha vydaných faktur za rok 2014.

Finanční  výbor  doporučuje  aktualizovat  směrnice  č.  FÚ/1/2013 Vnitřní  kontrolní  systém města
Buštěhradu, směrnici FÚ/9/2014 O podpisových vzorech!

Dále  FV doporučujeme kontrolu  všech směrnic  a  jejich  doplnění  do  kontroly Krajského úřadu
Středočeského kraje.

Návrh usnesení: FV doporučuje aktualizace směrnic č. FÚ/1/2013 Vnitřní kontrolní systém města
Buštěhradu a FÚ/9/2014 O podpisových vzorech.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

FV byly předloženy tyto výkazy: Fin 2-12 Výkaz o hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2014,
Rozvaha k 31. 12. 2014 a Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014.



FV  byla  předložena  Zpráva  z  dílčího  přezkoumání  hospodaření  za  rok  2014.  FV  doporučuje
nápravu nedostatků a zjištění vyplývající z této zprávy!

Návrh  usnesení: FV  doporučuje  nápravu  nedostatků  a  zjištění  vyplývající  Zpráva  z  dílčího
přezkoumání hospodaření za rok 2014.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

2. Kontrola vyúčtování čerpaných příspěvků z rozpočtu města organizacemi a spolky v
roce 2014.

FV byly předloženy uzavřené smlouvy na rok 2014 o příspěvcích z rozpočtu města poskytnuté MěÚ
spolkům v obci a jejich vyúčtování. Na základě kontroly byly konstatovány u následujících subjektů
nedostatky, které nesplňují zásadní smluvní ujednání na rok 2014:

Tabulka č.1.

Název Poznámky

FC  Hornest  Buštěhrad  -
futsalový klub

Po objasnění vyúčtování v pořádku

HBC Rytíři Buštěhrad, IČ
27047733

vyúčtování pouze 500 Kč, chybí vyúčtování do 5 000 Kč

S.K.  Buštěhrad,  IČ
48705829

nedodáno vyúčtování

Olga  Procházková,
fyzická osoba (pro činnost
ČČK)

není vyúčtování

Junák  -  svaz  skautů  a
skautek  ČR,  středisko
Stráž Lidic Buštěhrad, IČ
46416404

není vyúčtování

Střela - sdružení pro letní
táborovou  činnost,  IČ
69001740

není vyúčtování

Dále  FV konstatoval  další  nedostatky  u  následujících  subjektů,  které  ale  doporučuje  předložit
k poskytnutí příspěvku na rok 2015

Tabulka č.2

Rybářský  spolek
Buštěhrad, IČ 26998548

Ve vyúčtování nečitelný paragon na 5 137 Kč

T.J.  Sokol  Buštěhrad  -
oddíl tenisu, IČ 48707431

správce  není  ve  výčtu  poskytnutého  příspěvku  MěÚ.  (Byla
odvedena za správce daň FÚ?)



Tělocvičná jednotka Sokol
Buštěhrad, IČ 48707414

předložit  výčet  jedn.  částek.  Vyúčtování  je  nejednoznačné  a
nepřehledné.

Návrh  usnesení: FV  schvaluje  nález  u  jednotlivých  subjektů,  jak  je  uveden  v tabulkovém
provedení Tabulka č. 1 a č. 2.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

3. Prostudování a evet.  posouzení  žádostí  o  přidělení  příspěvků z rozpočtu  města pro
organizace a spolky v roce 2015.

FV prověřil  žádosti  spolků o příspěvek z rozpočtu města  na rok 2015 a konstatoval  následující
zjištění,  na  základě  kterého  doporučuje  přidělení  nebo  nepřidělení  jednotlivých  prostředků
žádajícím spolkům:

Tabulka č.3

Název Žádost
2015

Doporučeno
finančním
výborem

Doporučení  přidělení  příspěvku  na  rok  2015  a
další doporučení. Zdůvodnění.

FC  Hornest
Buštěhrad  -
futsalový
klub

24 290 Kč 4 500 Kč Přidělit. Snížení o 10% z celkové výše příspěvku
roku 2014, aby se zachoval systém jako u všech
ostatních.

HBC  Rytíři
Buštěhrad,
IČ 27047733

15 000 Kč 4 500 Kč Přidělit.  Snížení o 10% z celkové výše příspěvku
roku 2014, aby se zachoval systém jako u všech
ostatních.  Přidělit  ve  druhé  vlně  po  fyzické
dodatečné kontrole na další schůzce FV

Rybářský
spolek
Buštěhrad,
IČ 26998548

10 000 Kč 9 000 Kč Přidělit. Není žádost na rok 2015; žádost dodána
dodatečně emailem od J. Mrkvičky. Ve vyúčtování
nečitelný paragon na 5 137 Kč.

Z důvodu plánované částky na příspěvky snížena
žádost o 10%

S.K.
Buštěhrad,
IČ 48705829

90 000 Kč 0 Kč Prozatím nepřidělit. Nedostatky ve vyúčtování

T.J.  Sokol
Buštěhrad  -
oddíl  tenisu,
IČ 48707431

67 700 Kč 16 000 Kč Přidělit.  Drahá elektřina – doporučeno jednat o
ceně s dodavatelem

Částka stanovena s přihlédnutím k počtu členů a
srovnáním s aktivitou podobného oddílu tenisu.

Tělocvičná
jednotka
Sokol

90 000 Kč 81 000 Kč Přidělit.  Drahá elektřina – doporučeno jednat o
ceně s dodavatelem



Buštěhrad,
IČ 48707414

Z důvodu plánované částky na příspěvky snížena
žádost o 10%

Tenisový klub
"Tenisek
Buštěhrad",
IČ 01326325

55 000 Kč 50 000 Kč Přidělit.  Drahá elektřina – doporučeno jednat o
ceně s dodavatelem.

Z důvodu plánované částky na příspěvky snížena
žádost  o  10% (podle  počtu  členů  by  byl  nárok
vyšší než požadovaná částka)

ZO  ČSCH
Harckých
kanárů
Buštěhrad,
75054621

3 000 Kč 2 700 Kč Přidělit

Z důvodu plánované částky na příspěvky snížena
žádost o 10%

ZO chovatelů
poštovních
holubů
Kladno,  IČ
22767215

malá
žádost

0 Kč Nepřidělit. Subjekt mimo Buštěhrad

Olga
Procházková,
fyzická  osoba
(pro  činnost
ČČK)

3 400 Kč 3.060 Kč Přidělit.  Při této kontrole vyúčtování za rok 2014
však FV neviděl (dle sdělní MěÚ bylo předloženo
MěÚ  a  bylo  v pořádku).  Navrhujeme přidělit
s podmínkou  fyzického  předložení  na  další
schůzce FV. 10% ponížit jako u všech.

Junák  -  svaz
skautů  a
skautek  ČR,
středisko
Stráž  Lidic
Buštěhrad,
IČ 46416404

120 000 Kč 0 Kč Prozatím nepřidělit. Nedostatky ve vyúčtování

Rodinné
centrum
Buštěhradský
pelíšek,  IČ
26652781

69 500 Kč 37 550 Kč Přidělit

Z důvodu plánované částky na příspěvky snížena
žádost o 10% a dále o služby ekonoma 15 000 Kč
a tábora 10 000 Kč

Střela  -
sdružení  pro
letní
táborovou
činnost,  IČ
69001740

19 000 Kč 0 Kč Prozatím nepřidělit. Nedostatky ve vyúčtování

Buštěhrad
Sobě,  IČ
70803625

90 000 Kč 81 000 Kč Přidělit. Přestěhovat do zámku, co nejdříve. Cca
40 000 Kč úspora ročně za pronájem! Tuto částku
podmínit ve smlouvě na nájem.

Z důvodu plánované částky na příspěvky snížena
žádost o 10%



Buštěhradské
fórum,  IČ
22713026

62 000 Kč 55 800 Kč Přidělit

Z důvodu plánované částky na příspěvky snížena
žádost o 10%

Divadlo KIX 28 350 Kč 25.515 Kč Přidělit.  Avšak  žádost  nemá  splněnu  podmínku
pro  přidělení  dotace.  FV  doporučuje
zastupitelstvu  udělit  výjimku  a  dotaci  povolit
s podmínkou schválené registrace v tomto roce.

farnost
Rozdělov

40 000 Kč 0 Kč Nepřidělit. Subjekt mimo Buštěhrad

Jan  Paulík  -
knezaplacení

 0 Kč Nepřidělit. Není žádost

Smíšený
pěvecký  sbor
města
Buštěhradu,
IČ 22836233

31 800 Kč 28 620 Kč Přidělit

Z důvodu plánované částky na příspěvky snížena
žádost o 10%

Návrh usnesení: FV schvaluje doporučení na přidělení příspěvků na rok 2015 a jeho zdůvodnění u
jednotlivých  subjektů,  jak  je  uvedeno  v tabulkovém  provedení  a  doporučuje  jeho  schválení  a
vyplacení spolkům, které splnily podmínky. - Tabulka č. 3.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

Návrh usnesení: FV schvaluje doporučení, aby MěÚ uvědomil subjekty, které nedodaly v pořádku
vyúčtování za rok 2014, aby jej urychleně dodaly do termínu 1. 4. 2015.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

Návrh usnesení: FV schvaluje doporučení, aby MěÚ upozornil uvedené subjekty v Tabulce č. 2 na
nedostatky ve vyúčtování, a zároveň doporučuje, aby MěÚ vypracoval formulář na sumář výčtů
jednotlivých vydání pro všechny spolky na vyúčtování příspěvků pro rok 2015 z důvodu snadné
dohledatelnosti a přehlednosti.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

Návrh  usnesení: FV  doporučuje  prověření  vyplacení  všech  částek  za  rok  2014  jednotlivým
spolkům a organizacím, které žádaly příspěvek na rok 2015. Z důvodu zjištění kolik prostředků
skutečně jednotlivé spolky čerpaly nad rámec schválených částek uvedených ve smlouvách na rok
2014.

 Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

Jednání FV skončilo ve 20 hodin.



Usnesení z jednání č. 2 Finančního výboru Města Buštěhrad

konaného dne 9. 2. 2015

A. Finanční výbor schvaluje:

1. Program jednání finančního výboru.

2. Nález u jednotlivých subjektů, jak je uveden v tabulkovém provedení Tabulka č. 1 a č. 2.

3. Doporučení na přidělení příspěvků na rok 2015 a jeho zdůvodnění u jednotlivých subjektů, jak je
uvedeno v tabulkovém provedení a doporučuje jeho schválení a vyplacení spolkům, které splnily
podmínky. - Tabulka č. 3.

4. Doporučení, aby MěÚ uvědomil subjekty, které nedodaly v pořádku vyúčtování za rok 2014, aby
jej urychleně dodaly do termínu 1. 4. 2015.

5. Doporučení, aby MěÚ upozornil uvedené subjekty v Tabulce č. 2 na nedostatky ve vyúčtování, a
zároveň  doporučuje,  aby  MěÚ  vypracoval  formulář  na  sumář  výčtů  jednotlivých  vydání  pro
všechny  spolky  na  vyúčtování  příspěvků  pro  rok  2015  z důvodu  snadné  dohledatelnosti  a
přehlednosti.

B. Finanční výboru doporučuje:

1. Sjednocení bankovních účtů města.

2.  Aktualizace  směrnic č. FÚ/1/2013 Vnitřní kontrolní systém města Buštěhradu a FÚ/9/2014 O
podpisových vzorech.

3.  Nápravu nedostatků  a  zjištění  vyplývající  Zpráva  z  dílčího přezkoumání  hospodaření  za  rok
2014.

4. Prověření vyplacení všech částek za rok 2014 jednotlivým spolkům a organizacím, které žádaly
příspěvek na rok 2015. Z důvodu zjištění kolik prostředků skutečně jednotlivé spolky čerpaly nad
rámec schválených částek uvedených ve smlouvách na rok 2014.

Zápis zpracovala předsedkyně Finančního výboru města Buštěhrad Linda Libertinová ve spolupráci
se členem FV ing. Jiřím Janouškovcem dne 13. 2. 2015.

…...........................................................


