
Zápis č. 17 
 

z jednání finančního výboru konaného dne 22. 2. 2022 
v 7.30 hod v kanceláři tajemnice MěÚ. 

 
 

Přítomní: ing. Milan Kořínek, Ladislav Čurgali, Ivan Kolomazník. 
Hosté:  ing. Eva Baboráková, tajemnice MěÚ, 
  Marcela Čurgaliová, DiS., pověřená zastupováním vedoucího ekonomického odboru 
  MěÚ. 
 
Program:   1)   informace o plnění rozpočtu za období 1 až 12/2021 
    2)   účelové dotace z městského rozpočtu na rok 2022 
    3)   zásady pro tvorbu sociálního fondu Města Šluknov   
    4)   návrh rozpočtového opatření č.1/2022   
    5)   neinvestiční dotace na rok 2022 pro MAS Český sever 
    6)   finanční příspěvek pro Kostku Krásná Lípa 
    7)   zveřejňování na ÚD  
    8)   závěr 
 
ad 1) informace o plnění rozpočtu za období 1 až 12/2021 – z předložených materiálů vyplývá, 

že hospodaření města v roce 2021 skončilo přebytkem, i když plánované hodnoty příjmů i 
výdajů nedosáhly 100%. Skutečné příjmy byly ve výši téměř 165 mil. Kč, výdaje jen 145 mil. 
Kč. Rozdíl tvoří finanční rezervu pro letošní rok. Podrobné údaje byly uvedeny v 
podkladových materiálech, které jsme obdrželi. Zároveň byly probrány možnosti zhodnocení 
finančních prostředků prostřednictvím termínovaného vkladu či spořícího účtu. FV se 
domnívá, že hospodaření města v roce 2021 i v obtížných ekonomických podmínkách bylo v 
pořádku a 

 proto doporučuje ZM vzít předložený materiál na vědomí bez připomínek. 
 
ad 2) účelové dotace z městského rozpočtu na rok 2022 – FV se seznámil s návrhem na 

rozdělení účelových dotací z městského rozpočtu na rok 2022 i s návrhem rady města. 
Protože členové FV by mohli být ve střetu zájmů, vzali tyto materiály pouze na vědomí. 

 
ad 3) zásady pro tvorbu sociálního fondu Města Šluknov – FV se seznámil s upravenými 

zásadami pro tvorbu SF i s důvody, které ke změnám vedly, a nemá žádné připomínky.   
 FV doporučuje zastupitelstvu města materiál schválit v podobě, ve které je předložen.

 
 
ad 4) návrh rozpočtového opatření č.1/2022 – cílem návrhu je rozúčtování částky na přidělené 

dotace z rozpočtu města na rok 2022 do jednotlivých položek a uvolnění prostředků z kapitoly 
financování na střechu sladovny, opravu hasičského vozu HS Království a dokončení výměny 
oken na ZŠ. Protože stav financí tyto akce umožňuje a jejich význam je vysoký, FV 
doporučuje zastupitelstvu návrh RO č.1/2022 schválit tak, jak je předložen. 

 
ad 5) neinvestiční dotace na rok 2022 pro MAS Český sever – prostřednictvím MAS je možno 

do obcí čerpat dotační prostředky z mnoha titulů a programů. Podle FV je důležité činnost 
MAS podporovat a pravidelné roční částky podle stanov MAS společnosti poskytovat. 

 FV proto doporučuje ZM žádost schválit tak, jak je předložena. 
 
ad 6) finanční příspěvek pro Kostku Krásná Lípa – činnost společnosti Kostka není pro Šluknov 

příliš významná (v jejich péči je pouze jedna rodina ve městě) a podle názoru FV neodpovídá 
výši požadovaného příspěvku, proto FV doporučuje zastupitelstvu příspěvek 
neposkytnout a žádost neschválit. 

 



ad 7) kontrola zveřejňování na ÚD – členové FV prováděli kontrolu zveřejňování dokumentů 
ekonomického odboru na úřední desce v souladu se zákonem za období  
11/2021 až 02/2022. Byla vyvěšena dvě rozpočtová opatření, veřejnoprávní smlouva 
s římskokatolickou církví ve Šluknově, rozpočet města pro rok 2022 a střednědobý výhled 
financování města Šluknov. Nebyly zjištěny nedostatky. 

 
ad 8)   závěr - program jednání byl splněn, předseda FV ukončil jednání v 8.20 hod. 
 
 
 
22. 2. 2022       Zapsal: ing. Milan Kořínek 


