Zápis č.1/2016 z jednání finanční komise obce Vlasatice
Den konání:

17. 11. 2016 v 17,30 hod

Místo jednání: Obecní úřad Vlasatice
Přítomni:
1. Libor Šulc
2. Jiří Studeník
3. Václav Konečný

předseda komise
člen komise
člen komise

Body jednání:
1. Kontrola financování stavby: Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice č. p. 71

1. Předmět kontroly
O rekonstrukci hasičské zbrojnice, která je v majetku Obce Vlasatice, rozhodlo minulé
zastupitelstvo obce a dne 10. 9. 2013 byla zpracována výzva stavebním firmám k předložení cenové
nabídky na stavební práce. Investorem celé akce je Obec Vlasatice a všechny stavební práce jsou
hrazeny z rozpočtu obce. Obec Vlasatice je tedy výlučným vlastníkem tohoto zrekonstruovaného
objektu.
Předmětem kontroly je financování stavebních úprav a přístavby hasičské zbrojnice č. p. 71
(dále jen ‚ „stavba HZ“).
Kontrolovány byly:
platby za provedené práce
smlouvy o dílo jako podklad k fakturaci
úplnost faktur a rozsah plateb

Náklady na výstavbu v Kč včetně 21% DPH:
Prostředky vynaložené
Projekt stavby
I. fáze stavby

64.522,- Kč
1.807.153,- Kč

Vícepráce 1/I. Fáze

533.932,- Kč

Vícepráce 2/I.fáze

181.432,- Kč

II. fáze výstavby
Vícepráce 1/II.fáze
Technický dozor investora
Nábytek
Statický posudek

1.708.584,- Kč
452.210,- Kč
25.500,- Kč
174.412,- Kč
1.452,- Kč
-1-

Drobný materiál

2.799,- Kč

Kamenivo

11.984,- Kč

Celkem výdaje:

4.963.980,- Kč

Prostředky obdržené
Méněpráce a slevy z ceny

547.992,- Kč

Dotace č.1 z JmK

300.000,- Kč

Dotace č.2 z JmK

350.000,- Kč

Celkem obdrženo/započteno: 1.197.992,- Kč

Celkem včetně 21% DPH zaplaceno :

3.765.988,- Kč

Vysvětlivky k uvedeným položkám:
Vícepráce 1/I. Fáze - práce v nabídkovém rozpočtu neuvedené: zemní práce, bourací práce, betonová
podlaha zbrojnice.
Vícepráce 2/I. Fáze – práce v nabídkovém rozpočtu neuvedené: klempířské práce, přeložení a
sjednocení krytiny celého objektu.
Statický posudek – posudek zatížení stávajícího stropu obecní garáže, která je součástí objektu.
Kamenivo - práce v nabídkovém rozpočtu neuvedené: kamenivo nájezdu a chodníku objektu
Méněpráce a slevy z ceny – práce, které nebyly provedeny změnou provedení stavby: kanalizace
dešťová, omítky, stěrka stropu, jiná skladba stropu, jiný počet oken, práce členů SDH v ceně 166.980,Kč (za to byl pořízen nábytek v rozpočtu již uvedený) slevy: nejakostní provedení střechy a fasád,
sankce za nedodržení termínu dokončení stavby.

2. Výsledek kontroly
Všechny vyplacené finanční prostředky byly vyplaceny v souladu se smlouvami o dílo a na základě
řádně vystavených faktur dodavatele stavby.

Jednání ukončeno v 18,15hod, zapsal: Libor Šulc

Libor Šulc - předseda komise

…………………………………………..

Jiří Studeník - člen komise

…………………………………………..

Václav Konečný - člen komise

……………………………………………
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