ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
MĚSTA BOROHRÁDEK
Datum jednání: 11.4.2019
Přítomni členové FV: Pavel Zaujec, Luděk Vejr
Hosté: Kapuciánová Lenka - správce rozpočtu,
Program:

1.

Závěrky 2018 příspěvkových organizací

Správce rozpočtu předložil žádosti o schválení závěrek příspěvkových organizací včetně
rozdělení hospodářských výsledků za rok 2018.
 Převod výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018
a) Základní škola TGM Borohrádek zisk ve výši 115 452,67 Kč. Tento zisk bude přidělen
do fondu odměn částkou 1 155 Kč a do rezervního fondu částkou 114 297,67 Kč
b) Mateřská škola Borohrádek zisk ve výši 27 662,97 Kč. Tento zisk bude přidělen do fondu
odměn částkou 553,26 Kč a do rezervního fondu částkou 27 109,71Kč
Finanční výbor doporučuje převod výsledků hospodaření Radě města Borohrádek schválit
 Schválení závěrek příspěvkových organizací
Byly předloženy závěrky příspěvkových organizací za rok 2018. Všechny závěrky obsahují
všechny náležitosti dle směrnice č. 1/2014 o schvalování účetních závěrek zřízené
příspěvkové organizace, včetně schválení hospodářského výsledku za rok 2018 .
Finanční výbor doporučuje Radě města Borohrádek schválit závěrky 2018 za příspěvkové
organizace .
2.

Odměňování členů komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli

Finančnímu výboru k projednání byla předložena žádost zastupitele p. Miroslava Palhouna,
kde navrhuje roční odměnu ve výši 1200 Kč za práci členům ve výboru či komisi, kteří
nejsou zastupiteli.

Stanovisko finančního výboru (FV):
Vzhledem k tomu, že předsedové jednotlivých komisí a výborů jsou členy zastupitelstva a
mají přehled o práci svých členů, navrhuje FV, aby za jednotlivé komise a výbory
předsedové předkládali výše odměny za své členy sami na ZM.
3.

Čerpání rozpočtu zvěřejňování

Finančnímu výboru, byla předložena žádost zastupitele p. Miroslava Palhouna o
zvěřejňování ročních příjmů a čerpání rozpočtu města na webových stránkách, zpravodaji,
úřední desce apod. ve stejné formě jako je zveřejňován schválený rozpočet města, tj.
v položkách jednotlivých rozpočtových kapitol.
Stanovisko finančního výboru (FV)
a) Rozpočet 2018 byl schválen ve znění paragrafů. Na položky se neschvaloval.

b) Hospodaření obce se řídí Zákonem o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů č. 250/2000 Sb.
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního
samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném
členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších
finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném
členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního
samosprávného celku a jimi zřízených nebo založených právnických osob.
Územní samosprávný celek zveřejní návrh závěrečného účtu včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách a na úřední
desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání
zastupitelstva územního samosprávného celku. Na internetových stránkách se
zveřejňuje úplné znění návrhu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň
údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového
třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Zveřejnění musí trvat až do schválení závěrečného účtu.
Územní samosprávný celek zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho
schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické
podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být
zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za následující rozpočtový rok.
Závěrečný účet musí být schválen do 30.6. následujícího roku.


z tohoto výplývá, že čerpání rozpočtu je součástí závěrečného účtu. Zveřějňuje se
jak na úřední desce tak na internetových stránkách města.
FV nedoporučeje zvěřejňovat závěrečný účet ve zpravodaji města. Závěrečný účet
obsahuje mnoho stránek a zahltil by obsah zpravodaje
FV navrhuje pouze informaci ve zpravodaji jako odkaz o zvěřejnění závěrečného
účtu.
 Čerpání rozpočtu za rok 2018 byl projednán na FV 20.3.2018 a je součástí zápisu
č.2/2019 zveřejněn na webových stránkách města
https://www.mestoborohradek.cz/aktuality-financniho-vyboru

V Borohrádku dne 11. 04. 2019

Rozdělovník: starosta Mgr. Martin Moravec
Pavel Zaujec
předseda FV

