Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 17. 8. 2018
Přítomni:

Karel Špatenka, František Šafařík, Ing. Luboš Branda

Program
1. Kontrola vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu obce v roce 2018
2. Kontrola vyúčtování přijatých dotací do rozpočtu obce v roce 2018
3. Plnění rozpočtu k 30. 6. 2018
1. Z rozpočtu obce k datu konání kontrolního výboru by poskytnuty dotace:
- Ve výši 2 000 Kč na sportovní akci Nohejbal Cup Rohoznice 2018 – zajištění akce,
příjemce dotace p. Karel Špatenka
o Vyúčtování bylo předáno dne 20. 6. 2018 - doloženo 5 dokladů na celkovou částku
4 454 Kč. Z této částky je doložen nákup věcných cen a nákup věcí k zajištění akce
(mimo výdaje na občerstvení) ve výši 2 646 Kč.
- Ve výši 6 000 Kč na nákup věcných odměn a zabezpečení akce – Dětský den v obci
Rohoznice dne 30. 6. 2018, příjemce dotace - SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Rohoznice
o Vyúčtování k datu zasedání kontrolního výboru nebylo předloženo příjemce dotace.
Dle Smlouvy o poskytnutí dotace vyúčtování předloží příjemce nejpozději do
30. 11. 218
- Ve výši 6 000 Kč na aktivity spojené s pořádáním společenských akcí pořádané příjemcem
dotace v roce 2018 a sportovní činnosti – účast příjemce dotace v soutěži III. třídy ve
fotbale v roce 2018, příjemce dotace – TJ Sokol Rohoznice, z. s.
o Vyúčtování k datu zasedání kontrolního výboru nebylo příjemcem dotace
předloženo. Dle Smlouvy o poskytnutí dotace vyúčtování předloží nejpozději do
30. 11. 2018.
Závěr - bere na vědomí vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu obce
2. Do rozpočtu obce byly přijaty do data konání kontrolního výboru tyto dotace:
- 59 162 Kč z POV Pardubického kraje na podporu provozu prodejny na krytí provozních
výdajů. Dotace byla poskytnuta v červnu 2018 na základě skutečně uhrazených výdajů
v roce 2017. Finanční vypořádání dotace se nepředkládá.
- 170 000 Kč z POV Pardubického kraje na akci – Multifunkční komunitní centrum dokončovací etapa. Jedná se o investiční dotaci, která pokryje maximálně 60 % skutečných
investičních výdajů. Předložení vyúčtování poskytovateli dotace bude předloženo
nejpozději do 31. 12. 2018. K datu konání kontrolního výboru byly uhrazeny tyto provedené
práce:
Rekonstrukce topného sytému – dodavatel TVP Technik s.r.o., faktura na částku 178 138
Kč zaplacena dne 13. 7. 2018.
Dodávka plastových oken a dveří včetně zazdění zadního vchodu – dodavatel – PZM Okna
s .r. o, faktura na částku 126 130 Kč, uhrazena záloha 30. 5. 2018 a doplatek uhrazen 4. 7.
2018.

1

Závěr – bere na vědomí informace o přijatých dotací do rozpočtu kraje a informaci o stavu vyúčtování
dotací.
3. Plnění rozpočtu podrobné podle položek k 30. 6. 2
4. 018 je příloha zápisu.
K 30. 6. 2018 byly schváleny 4 změny rozpočtu. Příjmy jsou schváleny ve výši 3 996 781 Kč a
výdaje ve výši 3 887 652 Kč, financování 109 129 Kč.
Plnění příjmů k 30. 6. 2018 je ke schválenému rozpočtu v 56 % tj. ve výši 2 255 203,12 Kč.
Plnění výdajů k 30. 6. 2018 je ke schválenému rozpočtu ve 29 % tj. ve výši 1 108 210,47 Kč.
K 30. 6. 2018 byl doplacen v plné výši úvěr od České spořitelny na rekonstrukci veřejného
osvětlení.

Závěr - Plnění rozpočtu bez připomínek.

Přílohy:
– plnění rozpočtu k 30. 6. 2018
Za kontrolní výbor (podpis členů KV):
Karel Špatenka _____________________
František Šafařík ____________________
Ing. Luboš Branda ___________________

Zápis zapsala Renata Beňková dne 17. 8. 2018
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