Zápis
č. 3/2020 ze zasedání finančního výboru ze dne 28.05.2020
Přítomni:

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

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

Omluveni: --Hosté: Vladimíra Šonská, Ing. Jiří Drnec
Místo konání: Měst.uřad, nám. 8.května 270, 338 42 Hrádek od 17 hod

1) Zahájení
Po zahájil jednání bylo konstatováno, že FV je usnášení schopný ( ze 7 členů FV je přítomno 7).
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Závěrečný účet města Hrádek za rok 2019
Inventarizace majetku města Hrádek k 31.12.2019
Aktualizace plánu činnosti FV na rok 2020
Závěr

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

Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program byl schválen.

2) Závěrečný účet města Hrádek za rok 2019
Finanční výbor se zabývat návrhem závěrečného účtu za rok 2019. Podklady k jednání např.
přehled poskytnutých dotací, přehled o peněžních tocích, výkaz zisku a ztrát,… měli členové
FV k dispozici předem. Proto se přistoupilo rovnou k projednání jednotlivých kapitol ZÚ.
Finanční výbor se rovněž seznámil se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
Hrádek za rok 2019 a jejím závěrem, ve kterém je uvedeno, že nebyly zjištěny chyby a
nedostatky, kromě chyb a nedostatků, které byly odstraněny v průběhu přezkoumání. Kontrolu
provedl KÚPK.
Bc.Trnková upozornila na použití chybného účelového znaku ( záměna s číslem operačního
programu) a chybějící textaci v kapitole 10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu.
Finanční odbor provede opravu na správný UZ 15974 a doplní text.
Závěr:
FV konstatoval, že rozpočet města Hrádek za rok 2019 byl přebytkový a doporučuje ZM jeho
schválení.
Celkové příjmy
Celkové výdaje
Přebytek

82 631 005,35
75 724 279,57
6 906 725,78 Kč

Stavy na účtech k 31.12.2019 48 869 182,46 Kč

3) Inventarizace majetku města Hrádek k 31.12.2019
Členové FV byli seznámeni se zápisem o výsledku řádné inventarizace majetku města
Hrádek k 31.12.2019. Inventarizace proběhla v souladu s § 29, 30 Zákona č.563/1991 a na
základě Plánu k provedení inventarizace majetku města ze dne 9.9.2019. Vedoucí fin. odporu
podala výklad k jednotlivým položkám a zodpověděla dotazy členů FV.
FV projednal zápis o inventarizaci hmotného majetku k 31.12.,2019 a doporučuje ZM vzít
na vědomí.

4) Aktualizace plánu činnosti FV na rok 2020
Vzhledem k nouzovému stavu 03-05/2020 nemohly proběhnout některé plánované kontroly,
proto FV předloží ZM ke schválení aktualizaci plánu činnosti FV na rok 2020 – viz samostatná
příloha

5) Závěr
Poděkováním za aktivní účast bylo jednání ukončeno.

MUDr. Patrik Richtr
Předseda FV
Zapsala: Ing. Kotyzová
V Hrádku 29.05..2020

PŘÍLOHY:
Plán činnosti FV 2020
Prezenční listina

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

