Zápis
č. 1/2020 ze zasedání finančního výboru ze dne 15.01.2020
Přítomni: MUDr. Patrik Richtr, Ing. Dana Kotyzová, , Bc. Věra Trnková,
Ing. Kateřina Beranová, p. Martin Hlůžek, Ing. Zita Daníčková

Omluveni: Eva Pechová DiS
Hosté: --Místo konání: Klubovna KD, nám. 8.května 270, 338 42 Hrádek

1) Zahájení
Předseda zahájil jednání konstatováním, že FV je usnášení schopný ( ze 7 členů FV je
přítomno 6) a seznámil přítomné s programem jednání, návrh na doplnění programu nebyl
předložen.
Program jednání:
1) Zahájení
2) Dotace a dary poskytované z rozpočtu města na rok 2020 – příprava podkladů pro
ZM a prezentaci pro spolky města
3) Různé
4) 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) Dotace a dary poskytované z rozpočtu města na rok 2020 – příprava podkladů
pro ZM a prezentaci pro spolky města

Členové FV se po diskuzi shodli na následujících úpravách a podmínkách dotačních
programů:
DOTACE A DARY Z ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2020
1) Návrh vychází z odsouhlasené částky ZM ve výši 1,5% příjmové části rozpočtu pro
rok 2020. Ze schváleného návrhu rozpočtu se jedná o částku . 807 tis Kč
2) FV celkovou částku doporučuje (vychází z čerpání minulých let) rozdělit na:
- Programové dotace DP č. 1-6 ………….600 tis Kč
- Inviduální dotace a dary…………………207 tis Kč
3) Navýšit částku DP č.1 o 80 tis. Kč na 340 tis.Kč
4) Zrušit požadavek na finanční spoluúčasti žadatele o dotaci
5) Zrušit limity maximální výše pro čerpání u jednotlivých DP

6) Po uplynutí lhůty pro podání žádosti o PD, nevyčerpané částky z PD převést na
individuální dotace a dary, o které lze žádat do 30.11.2020
7) Pokud k 30.09.2020 nedojde k vyčerpání celé částky určené na dotace a dary,
vyzvat místní spolky k dovyčerpání zbylé částky.
8) Pokud během roku dojde k navýšení rozpočtu v příjmové části provést adekvátní
navýšení individuálních dotací. V případě nenaplnění očekávaných příjmů a nebude-li
částka určená na dotace a dary vyčerpána, adekvátně snížit individuální dotace. Po
30.11.2020 již případné změny rozpočtu do limitu darů a dotací nepromítat.
9) Ověřit ve finanční účtárně, zda vyúčtování a vyhodnocení dotace lze provést do
31.01. následujícího roku
10) V prosinci 2020 provést vyhodnocení nastaveného systému PD a darů. Na základě
výsledků připravit návrh na rok 2021 pro ZM.
11) Harmonogram DP – viz samostatná příloha č.1
12) Příprava prezentace DP pro spolky – samostatná příloha č.2
Návrh na usnesení
Finanční výbor zapracuje dohodnuté změny ve výši a způsobu čerpání do jednotlivých DP,
zaktualizuje harmonogram DP a připraví prezentaci pro místní spolky, se kterou budou mít
možnost se osobně seznámit.
Hlasování:

Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh na usnesení byl přijat.

3) Různé
neobsazeno

4) Závěr
Předseda poděkoval všem za aktivní účast i za přípravu podkladů k prezentaci Evě Pechové
a jednání ukončil.

MUDr. Patrik Richtr
Předseda FV
Zapsala: Ing. Kotyzová
V Hrádku 15.01.2020

Použité zkratky:
ZM – zastupitelstvo města
RM – rada města
KV – kontrolní výbor
FV – finanční výbor
KŘ – kontrolní řád
DP – dotační program

