Zápis
č. 2/2020 ze zasedání finančního výboru ze dne 31.01.2020
Přítomni:

Ing. Dana Kotyzová, Ing. Kateřina Beranová, p. Martin Hlůžek,
Ing. Zita Daníčková

Omluveni: Eva Pechová DiS, MUDr. Patrik Richtr, Bc. Věra Trnková,
Hosté: --Místo konání: Klubovna KD, nám. 8.května 270, 338 42 Hrádek

1) Zahájení
Po zahájil jednání bylo konstatováno, že FV je usnášení schopný ( ze 7 členů FV je
přítomno 4). FV byl svolán na dopracování podkladů k dotačním programům poskytovaným
z rozpočtu města Hrádek, návrh na doplnění programu nebyl předložen.
Program jednání:
1)
2)
3)
4)

Zahájení
Dotace a dary poskytované z rozpočtu města na rok 2020 – dopracování podkladů
Různé
Závěr

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

Přítomno: 4

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program byl schválen.

2) Dotace a dary poskytované z rozpočtu města na rok 2020 – dopracování
podkladů

Členové FV připravili následující podklady:
-

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Hrádek
Dotační programy
Oba dokumenty vycházejí z požadavků zákona o obcích 128/2000Sb. a zákona
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (novela 24/2015 Sb,)
Dokumenty navazují na již dříve vypracované podklady.
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Hrádek, poskytují žadateli o
dotaci ucelený přehled o tom, kdy a jak se vyhlašuje výzva o podání žádostí, jak
žádat o dotaci, jak se dotace bude posuzovat a schvalovat, jaké má povinnosti při
čerpání, nutnosti vypracování závěrečné zprávy a připravit závěrečné vyúčtování
dotace.

Dotační programy pak popisují jednotlivé programové dotace. U jednotlivých
programových dotací se nově stanovila max. výše dotace na jedem projekt a zavedla
se spoluúčast žadatele.

Tyto připravené podklady se budou prezentovat na společné schůzce se zástupci
spolků fungující na území města Hrádek.
Případné připomínky či návrhy, pokud budou v souladu s výše uvedenými zákony, je
možné do podkladů zapracovat.

Návrh na usnesení
-----------Hlasování:

Přítomno:

Pro:

Proti:

Zdržel se:

Návrh na usnesení ……………….

3) Různé
neobsazeno

4) Závěr
Poděkováním za aktivní účast bylo jednání ukončeno.

MUDr. Patrik Richtr
Předseda FV
Zapsala: Ing. Kotyzová
V Hrádku 02.02..2020

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

