OBEC SLAVĚTÍN
ZÁPIS
finančního výboru Zastupitelstva obce Slavětín
o kontrole hospodaření konané dne 15. 01. 2016.
za Finanční výbor:
Petr Ondráček
Lenka Holasová
Oldřich Peřina
za obecní úřad:
hospodářka Marie Antlová
Finančním výborem byla provedena kontrola v těchto položkách s výsledky:
- účetní a faktický stav pokladny – se shoduje;
- namátková kontrola majetku dle inventurních seznamů – provedeno, bez námitek
- namátková kontrola plnění úkolů, usnesení týkající se majetku obce - dle zápisů
Zastupitelstva – provedena, bez námitek;
- evidence faktur, termíny realizací splatnosti – vedena v účetním SW,
termíny splatností dodržovány; bez námitek
- evidence pohledávek a závazků – vedena pomocí účetního SW.
Kontrolní zjištění:
stav fin. prostředků v pokladně k 31. 12. 2015
stav fin. prostředků na běžném účtu obce k 31. 12. 2015
stav fin. prostředků na účtu ČNB k 31. 12. 2015

Výčetka ‐ stav finanční hotovosti v pokladně ke dni
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Finanční výbor provedl analýzu nákladů spojených s provozem Hasičské klubovny, viz.
příloha č. 1. Meziroční nárůst spotřeby elektrické energie je 0,44 MWh. V porovnání
s rokem 2012 je to o 1,592 MWh. Při ceně 5 151,- Kč/MWH je to nárust o 8 200,- Kč.
Stejná situace je i ve spotřebě plynu. Meziroční nárůst spotřeby plynu je 383 m3. Při ceně
17,50 Kč/m3 je to nárůst o 6716,- Kč.
Průměrné roční náklady na provoz Hasičské klubovny se pohybují okolo 60 000,- Kč.
Celkově za 6 let provozu obec zaplatila 494 185,- Kč za vybavení a provoz hasičské
klubovny.
Finanční výbor doporučuje vedení obce vyhodnotit příčiny tohoto nepříznivého vývoje, a
přijmout účinná opatření k zastavení nárůstu provozních nákladů.

Přílohy zápisu:
Příjmy a výdaje obce v 1 až 4Q 2015
Příloha č. 1 Hasičská zbrojnice.
Ve Slavětíně dne 15. 01. 2016
za Finanční výbor.

