
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU                                                           

Přítomni: Jaroslava Michálková, Miloš Petřík / rezignoval, Martin Maleček, 

Věra Špačková, Radek Hrubý 

Datum setkání: 1.4.2019 

Agenda:  

1. Úkoly z minulého setkání finančního výboru 
2. Miloš Petřík - rezignace 
3. Analýza smluv nájmu města 
4. Kontrola rozpočtu a  jednotlivých položek v průběhu roku 

a. Řešení účtu kanalizace 
b. Řešení paragrafu odpady  
c. Hlídání paragrafu Městská policie 
 

5. Řešení vyúčtování za dotace od Města 
6. Úkoly ze setkání finančního výboru 

 

Ad 1) Úkoly z minulého setkání finančního výboru – všechny byly splněny. 
 
Ad 2)  Finanční výbor přijímá rezignaci pana Petříka a nyní nenavrhuje jiného člena finančního výboru. 

Ad 3) Finanční výbor prošel tabulku nájmů bytových a nebytových prostor a žádá o doplnění těchto 

parametrů z karty majetku do přiložené tabulky bytových i nebytových prostor: 

• Původní hodnota 

• Celkové zhodnocení 

• Případná spoluúčast nájemníka na majetku 

• Majetkové číslo 

• U nebytových prostor oddělit od nájmu služby 

Dále o doplnění všech pozemků v majetku města včetně smluv a dalších informací ohledně jejich 

pronájmů nebo jiného využití. 

Doplnění  dalších případných majetků města. 

Finanční výbor doporučuje, aby byl vytvořen investiční plán a plán oprav s ohledem na správu majetku 

města. 

Ad 4) Finanční výbor zanalyzoval čerpání rozpočtu 2019 za první 3 měsíce.  

Na první pohled je potřeba se více podívat na tyto paragrafy: 

- 6171 – opravy a udržování – došlo k významnému přečerpání na této položce 

Finanční výbor žádá o poskytnutí rozpočtu po měsících za rok 2017, 2018 a 2019 do března, aby mohl 

zanalyzovat trendy vývoje rozpočtu a lépe včas upozornil na odchylky od plánu rozpočtu. 

 

 



Ad 5)  Vyúčtování dotací od Města za rok 2018 

Finanční výbor konstatuje, že bylo předloženo vyúčtování za všechny poskytnuté dotace od Města za rok 

2018. Jedna žádost byla poskytnuta o 18 dní později od Sokola Nový Knín. Finanční výbor akceptuje 

přijetí vyúčtování o 18 dní později, než je uvedeno ve smlouvě a nenavrhuje žádné nápravné opatření. 

Finanční výbor navrhuje přehodnotit smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku a posunout termín 

vyúčtování  do 28.2. daného roku. Zároveň navrhujeme, aby do smlouvy byla přidána možnost podání 

vyúčtování na základě vyzvání do 14 dnů (v případě nedoložení v řádném termínu). 

Dále Finanční výbor navrhne formulář na vyúčtování dotací od Města, aby se dalo vyúčtování lépe 

kontrolovat a mělo jednotnou formu. Doklady do vyúčtování se nemusí kopírovat, stačí je doložit na 

vyžádání. 

Sportovní komise by měla kontrolovat vyúčtování dotací za sport, jestli byl naplněn účel, pro který byla 

dotace přidělena. 

Ad 6) Úkoly ze setkání finančního výboru: 

1. Zaslání návrhu formuláře na vyúčtování  

Zodpovídá: Radek Hrubý  termín: konec dubna 

 

2. Úprava smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 

Zodpovídá: Radnice   termín: konec dubna 

 

3. Vyžádání rozpočtu po měsících 2017, 2018, 2019 a vytvoření analýzy čerpání rozpočtu. 

Zodpovídá: Jarka Michálková, Martin Maleček   termín: konec dubna 

 

4. Doplnění tabulky nebytových a bytových prostor o tyto parametry: 

• Smlouva na dobu určitou či neurčitou 

• Původní hodnota 

• Celkové zhodnocení 

• Případná spoluúčast nájemníka na majetku 

• Majetkové číslo 

• U nebytových prostor oddělit od nájmu služby 

 Zodpovídá: Radnice   termín: konec dubna 

 

5. Vytvoření tabulky  pozemků a ostatního majetku Města 

Zodpovídá: Radnice   termín: konec dubna 

 

6. Vytvoření investičního plánu a plánu oprav 

Zodpovídá: Radnice   termín: konec dubna 

 

7. Vysvětlení proč došlo k přečerpání na těchto paragrafech: 

• 6171 – opravy a udržování – došlo k významnému přečerpání na této položce 

Zodpovídá: Radnice   termín: konec dubna 

Příští setkání se uskuteční v polovině května. 

Zapsala: Jarka Michálková                                                                                                                Dne: 2.4.2019 


