Zápis č. 6 /2016 Finanční výbor
Z kontroly hospodaření s příspěvky od zřizovatele v Základní škole TGM Komárov, dne 12.12.2016

Přítomni: Zdeňka Bublová, Jindřich Šmied ( Finanční výbor)
Mgr. Jana Vlčková ( ředitelka ZŠ Komárov), Věra Roztočilová ( účetní ZŠ)
Finanční výbor navázal na kontrolu z roku 2015.
Plánované prostředky od zřizovatele v roce 2015 byly 2 300 000,-Kč. Výsledek hospodaření běžného
účetního období 7 756,-Kč. Finanční prostředky byly převedeny do rezervního fondu.

Vyčerpané prostředky k 30.10.2016 , ve výši 1 796 988,- , plánované prostředky v roce 2016 jsou
2 300 000,- Kč.

Účet

Vyčerpáno

Popis

501 spotřeba materiálu

273.802,-

odborné časopisy, učitelské noviny
mycí prostředky, nádobí pro ŠJ,
nábytek do 3000,- celkem za 60 000,-

502 spotřeba energie

595.965,-

Elektřina, plyn

511 opravy a údržba

289.354,-

údržba tříd, malování

518 ostatní služby

339.759,-

účetnictví, zpracování mezd, telefony, poštovné,
bankovní poplatky, stočné, revize

521 mzdové náklady

124.475,-

dohoda o provedení práce ( školní zahrada, topení,
výdej svačin)

524 zák.sociální pojištění

29.640,-

527 zák. sociální náklady

1.300,-

preventivní prohlídky

549 pojištění osob

27.000,-

pojištění dětí

558 drobný dl.majetek

92.000,-

nábytek do tříd

Kontrola doporučení finančního výboru z roku 2015
1. Sledování cen plynu a elektřiny na trhu, zapisovat měsíčně spotřebu, jednání se zástupci
„Energie pod kontrolou“ o cenách.
Základní škola společně se zřizovatelem změnili dodavatele elektřiny ( Amper Market) a
dodavatele plynu( Bohemia Energy)
2. Sjednocení operátora pro telefony společně s Městysem Komárov , MŠ, DPS, knihovna
Ke sjednocení nedošlo, ZŠ používá 3 telefonní operátory: LIVE Telecom Praha, O2, Bohemia
Telecom Praha.
3. Každý rok určit finanční částku na modernizaci interiéru budovy ZŠ
Vedení školy postupně využívá část finančních prostředků na výměnu nábytku ve třídách.
V tomto roce to je 150 000,-, 290 000,-Kč bylo na údržbu ve třídách – malování a drobné
opravy.
4. Výdaje za různou inzerci, které škole nepřináší žádný užitek, FV upozornil na konkrétní
poskytovatele.
Vedení školy ukončilo jednotlivé smlouvy.
5. Došlo k výměně firmy na vyvážení odpadu.

Doporučení finančního výboru k zřizovateli :
Hledat finanční prostředky na modernizaci interiéru učeben.
Některé učebny jsou ve velmi špatném stavu, konkrétně v suterénu budovy.
Pokud se nepodaří zřizovateli získat pro rok 2017 dotaci na opravu podlah v učebnách v suterénu
budovy, FV navrhuje použít finanční prostředky z plánovaného prodeje uvolněného bytu, čp. 370 ,
který je v majetku obce a zbytek uvolnit z investic pro rok 2017.
Rozpočet na opravu podlah v učebnách suterénu je 1 400 000,-Kč.

V Komárově 12.12. 2016

Zápis je s přílohou :
– 4 fotografie – učebny v suterénu budovy ZŠ

Zapsala : Zdeňka Bublová, za FV

Příloha

