Vyhrazené

Zápis
č. 1/2022 ze zasedání finančního výboru ze dne 06.05.2022
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: Vladimíra Šonská,
Místo konání: Měst.úřad, nám. 8.května 270, 338 42 Hrádek od 17:30 hod

1) Zahájení
Po zahájení jednání bylo konstatováno, že FV je usnášeníschopný ( ze 7 členů FV je přítomno 6).
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení
Závěrečný účet města Hrádek za rok 2021
Inventarizace majetku města Hrádek k 31.12.2021
Aktualizace plánu činnosti FV na rok 2022
Žádost o informaci č.j. 3045/2021/MuHr
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) Závěrečný účet města Hrádek za rok 2021
Finanční výbor se zabýval návrhem závěrečného účtu za rok 2021. Podklady k jednání např.
přehled poskytnutých dotací, rozpočtových opatření, přehled o peněžních tocích, výkaz zisku a
ztrát,… měli členové FV k dispozici předem. Proto se přistoupilo rovnou k projednání
jednotlivých kapitol ZÚ.
Bc.Trnková upozornila na nesoulad textové části závěrečného účtu v bodě 1 tř. 4 a 5
s tabulkou. Správné hodnoty jsou uvedeny v tabulce.
Finanční odbor provede kontrolu správnost uvedených hodnot v textové části.
Závěr:
FV konstatoval, že rozpočet města Hrádek za rok 2021 byl schodkový.
Celkové příjmy
Celkové výdaje
výsledek

73.002.561,75 Kč.
80.048.503,95 Kč
-7.045.942,20 Kč
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Stavy na účtech k 31.12.2021 42.645.582,48 Kč
FV zkontroloval Návrh závěrečného účtu a Účetní uzávěrky města za rok 2021 a
jednomyslně navrhuje RM doporučit ZM jeho schválení na příštím zasedání 23.6.2022.

3) Inventarizace majetku města Hrádek k 31.12.2021
Členové FV byli seznámeni se zápisem o výsledku řádné inventarizace majetku města
Hrádek k 31.12.2021. Inventarizace proběhla v souladu s § 29, 30 Zákona č.563/1991 a na
základě Plánu k provedení inventarizace majetku města. Vedoucí fin. odboru podala výklad
k jednotlivým položkám a zodpověděla dotazy členů FV.
FV projednal zápis o inventarizaci hmotného majetku k 31.12.,2021 a jednomyslně
doporučuje ZM vzít jeho výsledky na vědomí.
Dále se všichni členové FV jednomyslně shodli na doporučení navýšit ocenění pro
evidenci drobného hmotného majetku na 3.000,-- Kč, aktualizovat místní inventarizační
seznamy, dbát na správné polepení a vhodné umístění štítku s čárovým kódem.

4) Aktualizace plánu činnosti FV na rok 2021
Kontrola příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hrádek proběhla 19.4.2022 oproti původnímu
plánu a to z důvodu odsouhlasení účetní uzávěrky příspěvkové organizace Zřizovatele.
Tento termín je třeba zohlednit v plánu kontrol FV.
FV provede aktualizaci plánu činnosti a předloží ZM ke schválení

5) Žádost o informaci č.j. 3045/2021/MuHr
Odpověď vychází z právní poradny https://www.poradnaproobce.cz:
„Obec je oprávněna dotace kontrolovat. Povinnost kontrolovat využití každé
jednotlivé dotace v zákoně sice není striktně zakotvena, obec by však měla mít
nastavený takový systém kontrol, který zajistí hospodárné využívání veřejných
prostředků,… „
Podmínky pro poskytnutí dotace pro příslušný rok jsou předem zveřejněny na úřední
desce, a pokud žadatel žádá o dotaci, souhlasí tedy s podmínkami, za kterých je
dotace poskytována.
Hlavní povinností příjemce je prokázat všechny kroky při použití účelově poskytnuté
dotace a dodržení stanovených podmínek, poskytovatel by neměl rezignovat na své
kontrolní pravomoci a za součinnosti příjemce nahlédnout do jeho účetnictví a
případně další evidence zda je vedena v souladu se zákony.
Na dotaci není právní nárok a podmínky pro její poskytnutí určuje poskytovatel.
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6) Závěr
Poděkováním za aktivní účast bylo jednání ukončeno.

MUDr. Patrik Richtr
Předseda FV
Zapsala: Ing. Kotyzová
V Hrádku 13.05.2020

PŘÍLOHY:
Aktualizovaný plán činnosti FV 2022
Žádost o informaci

Použité zkratky:
ZM – zastupitelstvo města
RM – rada města
FV – finanční výbor
DP – dotační program
UZ – účelový znak

