Zpráva o činnosti finanční komise
Předseda :
Člen:

Ing. Radek Boček
Mgr. Libor Opluštil
Ing. Bohumil Onderka

Dne 25. 7. 2012 provedla finanční komise kontrolu hospodaření s finančními prostředky Obce Podolí
za období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012.
Kontrola stavu vyúčtování dotací
Dne 25. 7. 2012 byla provedena kontrola stavu vyúčtování dotací na podporu sportovních, kulturních a
společenských aktivit z rozpočtu obce Podolí v roce 2012.
Závěr a doporučení:
Dokumenty k čerpání dotací jsou vedeny pečlivě a přehledně. Vyúčtování realizovaných akcí
doposud předložily 3 subjekty (Farnost, Český svaz chovatelů a SRPŠ při MŠ), doklady zatím
nebyly ze strany obecního úřadu (paní účetní Hanáková, pan starosta ing. Eliáš) zkontrolovány
s tím, že kontrola vyúčtování dotací je plánována na měsíc listopad po shromáždění vyúčtování od
všech subjektů. Vzhledem k tomu, že doložené doklady na pořádání chovatelské výstavy (ČSCH)
a dětského karnevalu (SRPŠ při MŠ) obsahují nákladové položky, které mohou být za určitých
okolností považovány za „dary“ a „občerstvení“, což by bylo v rozporu s uzavřenými smlouvami,
doporučuje finanční výbor kontrolovat vyúčtování již při přebírání od dotovaných subjektů a řešit ihned
s příjemci případné zjištěné nedostatky. Zpětnou vazbu od příjemců bude následně vhodné projednat
při případné úpravě podmínek dotačního programu v příštích letech tak, aby co nejlépe plnil svůj účel
– podporu sportovních, kulturních a společenských aktivit v obci.
Kontrola výdajů obce
Finanční komise zjistila, že obec využívá 1 kartu vydanou společností CCS. Kartou jsou hrazeny
výdaje za čerpání pohonných hmot. Účtovaný měsíční poplatek spojený s užíváním zmiňované karty
je ve výši min. 300,- Kč.
Závěr a doporučení:
Komise doporučuje vypovědět smlouvu se společností CCS z důvodu malé četnosti užívaní karty.
Úhrada za čerpání pohonných hmot je prováděna jednou měsíčně. Při tankování 40-ti litrů benzínu se
měsíční poplatek za kartu jeví v porovnání s náklady za benzín jako neadekvátně vysoký.

Kontrola stavu výše finančních prostředků na bankovním účtu
Dne 25. 7. 2012 byla provedena kontrola stavu výše finanční prostředků na bankovním účtu za období
1. 1. 2012 až 30. 6. 2012. Na bankovním účtu byl zůstatek finančních prostředků, až na 20 dnů
v kontrolovaném pololetí, vyšší než 1.500.000 Kč.
Závěr a doporučení:
Finanční komise navrhuje zastupitelstvu pověřit starostu jednat s Českou spořitelnou o míře úročení
kladného zůstatku na bankovním účtu obce. Cílem je lepší zhodnocení volných finančních prostředků
na bankovním účtu.

Kontrola plnění rozpočtu na rok 2012
Finanční komise zkontrolovala rozpočet na rok 2012 a plnění rozpočtu a opakovaně konstatuje, že
rozpočet byl sestaven jako deficitní. Poprvé na tento fakt upozornila komise dne 28. 2. 2012 ještě před
schvalováním rozpočtu na daný rok. V té době starosta uvedl, že rozpočet je sestavován deficitní
pouze „zatím“.
Finanční komise konstatuje, že ve výdajové části rozpočtu ještě nejsou zahrnuty položky ze
strategického plánu investic v avizované výši 594.000,- Kč. (částka ve výši 224.700,- je v návrhu RO
6/2012).
Faktem zůstává, že financování provozu obce je kryto rezervou z hospodaření z minulých let.
Dále je rozpočtován výnos z prodeje Ekodomu ve výši 3.500.000,-, který je použit na krytí
rozpočtovaných výdajů ve výši 1.400.000,-. (Zbytek výnosu z prodeje ve výši 2.100.000,- je použit na
mimořádnou splátku úvěru dle smlouvy s Českou spořitelnou.)
Finanční komise připomíná, že na straně příjmů je rozpočtován daňový příjem ze zvýšené daně
z nemovitostí ve výši 1.304.700,-, který se zastupitelstvo zavázalo využít výhradně na investiční
činnost spojenou s rozvojem obce.
Finanční komise se na základě dostupných makroekonomických dat domnívá, že by mohlo dojít do
konce roku 2012 k daňovým výpadkům ve výši až 600.000,- Kč.
V tomto případě by obec použila zvýšenou domovní daň ke krytí provozních výdajů ve výši cca.
650.000,- Kč.
Pozn. Uváděné sumy a výhled byly aktualizovány na základě podkladů zaslaných starostou obce dne
27. 8. 2012.
Závěr a doporučení:
Finanční komise navrhuje zastupitelstvu pověřit starostu úpravou rozpočtu pro rok 2012 tak, aby byl
vyrovnaný a nedocházelo k utrácení finančních prostředků z rezervy z minulých let a aby nebyl provoz
obce financován z finančních prostředků získaných prodejem obecního majetku.
V závěru zprávy finanční komise kladně hodnotí způsob zpracování a přehledné vedení pokladní a
účetní evidence paní Čandrlovou a paní Hanákovou.
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