
Zápis č. 7 z jednání finančního výboru ze dne 4.6.2012 
 

 

Přítomni: p. Batela, pí. Kulhánková, pí. Raková, MUDr. Štěpán,  Ing. Záhrobská  

Hosté: Mgr. Janík, Bc. Nekolný, pí. Sahulová 

Omluveni: Mgr. Bulíř 

 

     Předsedkyně finančního výboru zahájila 7. jednání finančního výboru (17,05 hod.) a 

přivítala přítomné členy, které vyzvala k odsouhlasení programu jednání, do kterého požádala 

doplnit ještě jeden bod programu. Členové finančního výboru schválili program jednání:    

1. Návrh na schválení závěrečného účtu za rok 2011 

2. Návrh na rozpočtové opatření č. 1 na rok 2012 

3. Žádost OS Alhelp 

4. Informace - různé 

 

 

 

1. Návrh na schválení rozpočtu závěrečného účtu za rok 2011 

 

          Členové finančního výboru projednali návrh závěrečného účtu za rok 2011. Komentář 

přednesla paní Sahulová, pověřená vedením finančního odboru. Součástí závěrečného účtu je i 

tabulka s přehledem čerpaných úvěru (účel čerpání byl upřesněn), výtah z hospodaření 

příspěvkových organizací a porovnání rozpočtovaných a skutečných nákladů a výnosů 

hospodářských středisek. Na žádost finančního výboru bude do příštího období součástí 

závěrečného účtu i příloha týkající se pohledávek a závazků hospodářských středisek (je třeba 

konzultovat jakou formou, aby bylo možné zveřejnit). V rámci projednávání závěrečného účtu 

vznesla ing. Záhrobská dotazy týkající se výkazů k 31.12.2011 a náplně některých účtů. 

Všechny dotazy byly zodpovězeny. 

 

Usnesení 

     Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet za rok 2011 

v předloženém znění.           5/0/0 

 

 

2. Návrh na rozpočtové opatření č. 1 na rok 2012 

 

     Členové finančního výboru projednali návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2012. 

Podrobný komentář přednesla paní Sahulová a zodpověděla na všechny dotazy členů 

finančního výboru. Upozornila na zařazení položky „odvod výtěžku z VHP“ (výtěžky roku 

2011) a zároveň navýšení položky „příspěvky zájmovým organizacím“ o tuto částku, dále pak 

v příjmech na zapracování přiznaných dotací a navýšení některých investičních výdajů. 

 

Usnesení 

    Členové finančního výboru doporučují zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového 

opatření č. 1 na rok 2012 v předloženém znění.      5/0/0 

    

   

 

 

 



3. Žádost OS Alhepl     

 

     Předsedkyně výboru paní Kulhánková seznámila členy výboru s informacemi týkajícími se 

OS Alhelp.  Členové finančního výboru žádost projednali. 

 

Usnesení 

      Členové finančního výboru doporučují  neposkytnout OS Alhelp finanční příspěvek, jelikož 

ve schváleném rozpočtu nejsou prostředky, ze kterých by byl příspěvek poskytnut. 

            4/0/1 

 

MUDr. Štěpán – odchod 18,20 

     

 

4. Informace - různé 

 

     Paní Kulhánková seznámila členy finančního výboru s průběhem jednání výběrové komise 

Programů pro podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit. V rámci tohoto jednání bylo 

rozděleno 497 660 Kč. Pokud zastupitelstvo města schválí rozpočtové opatření č. 1, dojde 

k navýšení částky v rozpočtu a bude třeba rozhodnout, zda se vyhlásí mimořádná výzva nebo 

výzva až v řádném termínu k 30.9.2012. Navrhla, zda by nebylo možné, aby veškeré smlouvy a 

materiály do RM a ZM týkající se finančních záležitostí, nemohly obsahovat stanovisko 

finančního odboru s vyjádřením možného dopadu na rozpočet. Další informací byl vývoj 

místního koeficientu daně z nemovitosti a jeho dopad na rozpočet. Návrh na schválení 

koeficientu 2 pro rok 2013 se bude projednávat na jednání zastupitelstva města 13.6.2012. 

Pan starosta informoval členy výboru o přípravě OZV týkající se VHP a loterií, kterou zašle 

k vyjádření.  

      

Jednání bylo ukončeno v 18,45 hod. 

       

 

 

Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková 

           

Zapisovatelka: Martina Jelínková 

 

 

 

 
 


