Finanční výbor městyse Moravská Nová Ves

Zápis FV č. 1/2015
ze schůze finančního výboru městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.02.2015 v 19:00 hodin
v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Přítomni:

Omluveni:

Členové finančního výboru
Rostislav Silný
Radek Vaněk
Pavel Časný
Lenka Schwartzová
Michal Košut
Hosté

Celkový počet stran zápisu: 3

Program schůze finančního výboru městyse Moravská Nová Ves
1. Zahájení schůze
2. Projednání vyúčtování veřejné finanční podpory poskytnuté městysem v roce 2014
3. Ostatní
4. Závěr

1. Zahájení schůze
Schůzi zahájil a řídil předseda finančního výboru Rostislav Silný.
Schůze byla zahájena dne 10.02.2015 v 19:00 hodin.

2. Projednání vyúčtování veřejné finanční podpory poskytnuté městysem v
roce 2014
Finanční výbor (dále jen FV) projednal předložená vyúčtování veřejné finanční podpory (dále jen
VFP), kterou městys Moravská Nová Ves poskytl jednotlivým organizacím v rozpočtovém roce 2014.
K jednotlivým vyúčtováním má FV následující připomínky a doporučení:
ZČ HB BRĎO Vlkani
FV nemá výhrady ke způsobu použití VFP ani k vyúčtování.
FV doporučuje zjednodušit způsob vyúčtování použití VFP – v případě, že celkové výdaje organizace
překračují výši poskytnuté VFP, není třeba vykazovat její částečné použití u všech výdajů, je možné
vykázat použití k pokrytí 100% takového objemu výdajů, který dosahuje výši poskytnuté VFP.
Jatelinka – dětský folklórní soubor, o.s.
FV nemá výhrady ke způsobu použití VFP ani k vyúčtování.
Občanské sdružení Slovácký krůžek Moravská Nová Ves
FV nemá výhrady ke způsobu použití VFP ani k vyúčtování.
Klub kulturistů Moravská Nová Ves
FV nemá výhrady ke způsobu použití VFP ani k vyúčtování.
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Kynologický klub Moravská Nová Ves
FV nemá výhrady ke způsobu použití VFP ani k vyúčtování.
Moravský rybářský svaz, Místní organizace, o.s.
FV má výhrady ke způsobu použití VFP – VFP byla poskytnuta na uspořádání rybářských závodů pro
mládež, předložené doklady uvádějí využití na zarybnění.
FV doporučuje požádat buď o doložení souvislosti zarybnění s rybářskými závody (uvést kdy a kde
byly ryby nasazeny a kdy a kde byly závody uspořádány) nebo o doložení jiného způsobu využití VFP.
Neonky Moravská Nová Ves, o.s.
FV nemá výhrady ke způsobu použití VFP ani k vyúčtování.
Občanské sdružení Prostrom
FV má výhrady ke způsobu použití VFP. Osobní náklady (smlouvy o dílo) dosahují 19.500,- Kč, což je
65% poskytnuté VFP, přičemž směrnice „Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory
z rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves“ podle článku 2 písm. b) povoluje pouze 20%.
FV doporučuje vyzvat příjemce VFP k doložení jejího použití v souladu se směrnicí, v opačném
případě k jejímu vrácení.
Sbor dobrovolných hasičů
FV má výhrady ke způsobu použití VFP - FV má za to, že nákup fotoaparátu s příslušenstvím není v
souladu s účelem poskytnutí VFP.
FV doporučuje požádat doložení technického průkazu k vozidlu prokazující registraci vozidla na SDH.
FV doporučuje požádat o vrácení 248,- Kč z mimořádné VFP, o kterou přesáhla skutečné výdaje.
FK Moravská Nová Ves, o.s.
FV má výhrady ke způsobu vyúčtování – předložený přehled dostatečně neprokazuje způsob využití
VFP.
FV doporučuje požádat o doložení dokladů prokazujících využití VFP v poskytnuté výši 285.000,- Kč
do 10 dnů od doručení výzvy v elektronické podobě, v opačném případě k vrácení VFP.

3. Ostatní
Prostory městyse v užívání FK
Vzhledem k opakovaným problémům s údržbou prostor městyse v užívání FK (objekt č.p.1009)
doporučuje FV převzetí správy objektu městysem a pravidelné kontroly tohoto objektu ze strany
městyse.
Vyúčtování dotace městyse na pořízení konstrukce dočasné stavby pro pořádání Hodů
FV byl seznámen s vyúčtováním finančních prostředků získaných Slováckým krůžkem na realizaci
projektu „Zastřešení prostranství před Úřadem městyse Moravská Nová Ves“ a zároveň byl
projednán návrh na využití uspořených finančních prostředků.
PŘÍJMY
Grantový příspěvek MND, a.s.

100.000,- Kč

Účelová investiční dotace z rozpočtu JMK

145.000,- Kč

Investiční příspěvek městyse

320.000,- Kč

Příjmy celkem

565.000,- Kč
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VÝDAJE
Faktura dodavatele číslo 14060076 ze dne 16.7.2014

326.243,- Kč

Faktura dodavatele číslo 14060152 ze dne 17.12.2014

74.913,- Kč

Vráceno do rozpočtu městyse

163.844,- Kč

Výdaje celkem

565.000,- Kč

Z tabulky příjmů a výdajů je zřejmé, že Slovácký krůžek nevyužil investiční dotaci od městyse v plné
výši (320.000,- Kč), ale pouze částečně (156.156,- Kč). Nevyčerpaná částka ve výši 163.844,- Kč byla
navrácena do rozpočtu městyse.
FV navrhuje využití těchto nevyužitých finančních prostředků k nákupu odlehčeného cimbálu dle
návrhu vedení DFS Jatelinka. FV dále navrhuje nový cimbál evidovat v majetku městyse a zapůjčit ho
dětskému folklornímu souboru Jatelinka.

4. Závěr
Schůze byla ukončena dne 10.02.2015 ve 22:00 hodin.

…………………………………………………
Rostislav Silný - předseda finančního výboru

…………………………………………………
Radek Vaněk - člen finančního výboru

…………………………………………………
Pavel Časný - člen finančního výboru

…………………………………………………
Lenka Schwartzová - člen finančního výboru

…………………………………………………
Michal Košut - člen finančního výboru

Zápis zpracoval: Michal Košut
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