Zápis
č. 4/2020 ze zasedání finančního výboru ze dne 16.09.2020
Přítomni:

Ing. Dana Kotyzová, Ing. Kateřina Beranová, Ing. Zita Daníčková, Eva Pechová DiS,
MUDr. Patrik Richtr, Ph.D., Bc. Věra Trnková

Omluveni: p. Martin Hlůžek
Hosté: ------Místo konání: Měst.uřad, nám. 8.května 270, 338 42 Hrádek od 18:30 hod

1) Zahájení
Po zahájení jednání předsedou FV bylo konstatováno, že FV je usnášení schopný ( ze 7 členů FV
je přítomno 6).
Program jednání:
1)
2)
3)
4)

Zahájení
Rozpočtové opatření č.2 k 20. srpnu 2020
Rozpočtové opatření č.3 k 17. září 2020
Závěr

Nebyl vznesen návrh na změnu či doplnění programu jednání, bylo hlasováno o předloženém
programu.
Hlasování:

Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program byl schválen.

2) Rozpočtové opatření č. 2 k 20. srpnu 2020
Finanční výbor se seznámil s RO č.2 s rozhodující úpravou zahrnující úpravu rozpočtu
v paragrafu 3639 z důvodu nákupu pozemku 365/1 v kú Hrádek u Rokycan o výměře 7 895
m2. Koupě pozemku byla odsouhlasena ZM 20.8.2020
Po RO č.2 je rozpočet schodkový
Rozdíly mezi příjmy a výdaji 3.579 tis. Kč. Rozdíl je ktyt zůstatkem na běžných účtech města
Hrádek
Podrobnosti viz příloha č. 1
Závěr:
FV bere na vědomí RO č. 2 k 20.8.2020

3) Rozpočtové opatření č.3 k 17. září 2020

-

Členové FV byli seznámeni s návrhem RO č.3. na základě
přijetí nevratného příspěvku pro obce PK v souvislosti s krizovým opatřením (covid19)
přijetí dotace na výstavbu workoutového hřiště
přijetí prostředků na volby 2020
přijetí dotace na výsadbu stromů
a úpravy financování osvětlení školy a vratky dotace soc.příspěvku

-

výdaje spojené s realizací rek.vodovodu Hamplov
neuskutečněné výdaje na úpravu ČOV
navýšení nákladů spojených s rek. osvětlení školy
zvýšené náklady za výkup odpadů likvidované přes sběrný dvůr
příspěvek na cyklostezku
vratka dotace soc. příspěvek - vráceno KÚ PK
dále dochází k přesunu mezi položkami (průtoková dotace školy, zařazení rek.vodovodu jako
tech.zhodnocení stávající stavby

Po RO č.3 je rozpočet přebytkový
Rozdíly mezi příjmy a výdaji 1 116,5 tis. Kč. Podrobnosti viz příloha č. 2

Závěr:
FV doporučuje ZM RO č. 3 schválit

4) Závěr
Poděkováním za aktivní účast bylo jednání ukončeno.

MUDr. Patrik Richtr
Předseda FV
Zapsala: Ing. Kotyzová
V Hrádku 17.09..2020

PŘÍLOHY:
1- RO č.2
2- RO č.3

Použité zkratky:
ZM – zastupitelstvo města
RM – rada města
KV – kontrolní výbor
FV – finanční výbor
KŘ – kontrolní řád
DP – dotační program
UZ – účelový znak
KÚPK – Krajský úřad Plzeňského kraje

