it

Zápis ze zasedám Finančního výboru Sťáhlavy dne 23.5.2022
Přítomni: viz prezenční listina
Program jednání:
1.Stav účtů obce

2.Průběžné plnění rozpočtu obce

3.Příspěvky a dotace oddílům a spolkům - SOKOL SŤáHLAVY z.s. na pokrytí nákladů
spojených s s konámím oslav 100 let házené ve Sťáhlavech
4.Rozpočtová opatření č. IV + V

5. Možnosti podpory podnikání Phan Hong Quang ve Sťáhlavicích
Usnesení:

1. Stav b.ú. obce k 30.4.2022 Kč 30 477 941

2. Plánované výdaje plníme. Výdaje oproti plánovanému rozpočtu vzrostly o 15 mil. Kč.
A. FV důrazně doporučuje dodržovat rozpočtovou kázeň - tj. dodržovat plánované
výdaje a tyto nenavyšovat.

B. Na posledním jednání se FV usnesl, že obec bude cestou FV hledat možnost
krátkodobého zhodnocení FP, které jsou v současné době na účtu obce a

v horizontu 3-6 měsíců se snimi nepočítá. Tyto FP prostředky v řádu milionů Kč
budou převedeny na krátkodobý spořící účet s možností výběru min. 4x/ měs., s
vyšší pere. úrokovou sazbou. Takto získané FP by měli měly sloužit k pokrytí
ůrtoků úvěru.

3. Požadovanou dotaci Sokolu Sťáhlavy ve výši Kč 100 000 (50% položkovaných
nákladů) poskytnout za následujících podmínek:

A. Sokolem S. bude doložena spoluúčast na nákladech a to do 30 dnů od konání
akce . pokud nebide doložena v celé výši bude požadováno vrácení poměrné
části.

B. před podpisem smlouvy se Sokolem Sťáhlavy z.s., bude žádajícím doplněna a
opravena žádost a aktualizacovan OŘ
4.FV souhlasí s návrhem rozp. Opatření č. IV + V

5.Příspěvek Kč 3000/měs., formou daru do konce kalendářního roku

Doporučení podmiňuje doložením žádosti o dotaci na provoz podnikání + právním pořádkem
ve smlouvě, pokud nebude doloženo dar neposkytovat

Připomínky:

povinné přílohy k žádostem o dotace Sokol Sťáhlavy, z.s,
V příloze Sokol Sťáhlavy z.s. -jsou uvedeny chybné a neúplné údaje:
• 1. Základní informace

oděn CUS . ANO, v evidenci CUS není spolek uveden

p

2. Statistické údaje

o počet dní na soustředění - 3

o počet soustředění - 5 - zde je zjevný nepoměr mezi počtem dní a počtem
soustředění (to by některá soustředění měla max 0,5 dne)

o počet tréninkových hodin týdně - z údajů vyplývá, že muži trénují pouze 1
hodinu týdně (?)

3. Ekonomika

oPříjmy klubu mimo dotace
o Příjmy klubu z dotací

oVýdaje klubu - u výše uvedených je vyplněn odkaz na účetní závěrku tzn.údaje nejsou vyplněny. Podle vlastní žádosti o dotaci není účetní
závěrka ještě vyhotovena a ve Sbírce listin v Obch. Rejstř. není také
uvedena

