
Zápis č. 9 z  jednání Finančního výboru Města Buštěhrad 

konaného dne 22. 2. 2016 

 

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

Omluveni: ing. Jiří Kratochvíl,  ing. Luděk Zámyslický 

Jednání FV začalo v 17 hodin. 

 

Program: 

1. Kontrola vyúčtování čerpaných příspěvků z rozpočtu města spolky v roce 2015. 

Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání. 

Pro: 3  Zdržel se: 0  Proti: 0 

 

1. Kontrola vyúčtování čerpaných příspěvků z rozpočtu města spolky v roce 2015. 

FV byly předloženy Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Buštěhradu pro rok 2015, 

žádosti pro rok 2015 a vyúčtování příspěvků spolků a organizací roku 2015. FV se zaměřil, zda 

byly splněny finanční podmínky výše uvedených smluv týkající se vyúčtování a doloženo 

patřičnými doklady. 

 

Název spolku Výše dotace Poznámky 

Rodinné centrum 

Buštěhradský pelíšek  

62.550,- Kč Vyúčtování v pořádku. Nevyčerpaný 

příspěvek z roku 2015 ve výši 8.427,- Kč 

vrácen zpět na účet města – ověřeno s 

účetní.  

TJ Sokol Buštěhrad – oddíl 

Tenisu 

27.220,- Kč Vyúčtování v pořádku. FV nebyly 

předloženy k vyúčtování kopie dokladů od 

MěÚ. Mailem od pí Fedové (účetní) 

obdrženy veškeré podklady. 

Tenisový klub Tenisek 

Buštěhrad 

55.000,- Kč Vyúčtování v pořádku. 

Junák Buštěhrad 90.000,- Kč Vyúčtování v pořádku. 

FV doporučuje zastupitelstvu města přidělit příspěvky pro rok 2016 i výše uvedeným 

spolkům, co dodaly vyúčtování a jejich vyúčtování bylo v pořádku. A zároveň doporučuje 

Městskému úřadu dohledat a event. vytisknout kopie dokladů, které účetní pí Fedová (TJ 

Sokol Buštěhrad oddíl tenisu zasílala mailem a údajně i předávala na MěÚ, aby složka byla 

kompletní. 

Pro: 3  Zdržel se: 0  Proti: 0 

 

Jednání FV skončilo v 18 hodin. 



Usnesení z jednání č. 9 Finančního výboru Města Buštěhrad 

konaného dne 22. 2. 2016 

 

A. Finanční výbor schvaluje: 

1. Program jednání finančního výboru. 

 

B. Finanční výbor doporučuje: 

1. Zastupitelstvu města přidělit příspěvky pro rok 2016 spolkům a organizacím, co již dodali 

vyúčtování a jejich vyúčtování bylo v pořádku. 

2. Městskému úřadu dohledat a event. vytisknout kopie dokladů, které účetní pí Fedová TJ Sokol 

Buštěhrad oddíl tenisu zasílala mailem a údajně i předávala na MěÚ. 

 

Zápis zpracovala předsedkyně Finančního výboru města Buštěhrad Linda Libertinová dne             

22. 2. 2016. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


