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Zasedání Íinančního výboru, konaného dne24.2,2010 na úřadu městyse Zápy

Pfftomni: Zdeněk Hrdličkao Jiff Drholec, Madimír Vlček, Mgr. Božena Tomanov áy1š Zápy
omluven : Petr Truschán
Zapsa|a : Zdeňka Martinicová

1 . Mateřská ško|a Zápy vyičtovala mimořádnou dotaci, za rok2009 ve Úši 280.000,- Kě, kteréjí byly přiděleny zrozpoětllměstyse Zápy navybavení noých místností

Paní Martinicová předložila plnění rozpočtu za rok 2009, ukoněené záv&ečnými zápisy a
shrnuté dle financování, kopie přehledu příjmů a výdajů je přílohou:
Poěáteční stav na BÚ k 1.1.2009... ... 7 .834.3g7 ,11Kě
Celkové příjmy 8.710.140,- Kč
Celkové výdaje 12'gg7.o50,- Kě
Konečný stav na BÚ k 3 L.I2.20o9,,. 3.394.500'48 Kč

Na zasedání qýboru se dostavila ředitelka vŠ zapy s požadavkem o navýšení rozpoětu na rok
2010 o částku 250.000,- Kě na energie, které budou MŠ zpětně vyfakfuroviány jalo spotřeba,
qýbor doporučuje zastupitelstvu přijmout toto opafiení a upravit rozpoěet tap. s t 1 1 o částku
250.000,. Kč

Paní Martinicová informovďa o platbě od ZD Brandýs ďL za prodej pozemků pod
objekty v areálu Zápy,na úěet byla převedena částka 4.753.500.. Kč

ByIa zadána kontrola hospodďení za íčetni období 2O0g, audit by měl byt hotov do
r5.3.2010

Poplatky za svoz TKo na rok 2010 zatím nezap|ati|o 80 lidí : 40.000,- Kč, dluh na
tomto poplatku zarok2009 činní 10.957,- Kč

Žádosti rodiěů dětí, které platí příspěvky MŠ o snížení poplatku při nemoci dítěte,
návrh pro zastupitelstvo _ při nemoci nebo nepřítomnosti dítěte v trvání minimóIně 5
pracovních dnů po sobě jdoucích, lze snížit příspěvek o poměrnou čóst (př. nemoc
ýden _ 500,- Kč, dva ýdny ]000,- Kč) toto pravidlo se nevztahuje na dny, kdy dítě
dochází do MŠ Zápy nepravidelně a součet dní nepřítomnosti dosáhne celkově 5 dní
v měsíci'

Zůstatek na běžném účtu městyse Zápy k22,2.2OIO .8.240.6|7,90 Kč
Ztstatek v pokladně drobného vydání k24.2.20t} 3.784.- Kč
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