
Zápis č. 2 
 

z jednání finančního výboru konaného dne 12. 3. 2019 v 7.00 hod. 
 

Přítomni: ing. Milan Kořínek, Ladislav Čurgali, Ivan Kolomazník. 
Host:  ing. Jana Kociánová, vedoucí ekonomického odboru MěÚ. 
 
Program: 1) zahájení 
  2) plnění rozpočtu za období 01 až 12/2018 
  3) rozpočtová opatření č. 14 a č. 15 z roku 2018 
  4) návrh rozdělení účelových dotací z rozpočtu města na rok 2019 
  5) žádost nadačního fondu FOLIVORA Ústí nad Labem 
  6) rozpočtové opatření č. 1/2019 
  7) závěr 
 
ad 1) předseda FV přivítal přítomné členy i stálého hosta jednání. Konstatoval, že projednávané 
 materiály byly předloženy včas a kompletní v aktuální podobě. Přikročil k projednání 
 jednotlivých bodů podle programu.  
 
ad 2) plnění rozpočtu  za období  01 až 12/2018 – členové FV konstatovali, že v průběhu roku 
 bylo provedeno 15 rozpočtových opatření, která reagovala na aktuální stav a potřeby 
 financování města. Příjmová část zachycuje poskytnuté dotace i vyšší plnění daňových 
 příjmů, výdajová část odpovídá možnostem a prostředkům, které byly k dispozici. FV kvituje 
 skutečnost, že financování z rezerv bylo nižší, než původně předpokládal rozpočet. 
 K předložené zprávě neměli členové FV výhrady a doporučují zprávu vzít na vědomí bez 
 připomínek. 
 
ad 3) rozpočtová opatření č. 14 a č. 15/2018 – obě opatření reagují na okamžitý stav financí 

v závěru roku 2018, byla zpracována v souladu s přijatým usnesením ZM. Provedené kroky 
byly řádně zdůvodněny a proto FV doporučuje ZM přijatá opatření schválit v předložené 
podobě bez připomínek. 

 
ad 4) návrh rozdělení účelových dotací na rok 2019 -  členové FV berou na vědomí rozhodnutí 
 RM o rozdělení prostředků nižších než 50 tis. Kč. U vyšších částek berou na vědomí 
 výsledky bodového hodnocení podaných žádostí a shodují se s návrhem RM na 
 doporučených částkách. FV proto doporučuje ZM schválit rozdělení účelových dotací 
 podle předloženého návrhu. 
 
ad 5) žádost nadačního fondu FOLIVORA – FV se seznámil s materiály, které fond k žádosti 

přiložil a je toho názoru, že se jedná o organizaci, která má mnoho jiných možností k získání 
prostředků buď od Krajského úřadu nebo z centrálních dotačních programů či od jiných 
velkých sponzorů. FV proto nedoporučuje ZM žádost schválit a prostředky 
neposkytnout. 

 
ad 6) rozpočtové opatření č. 1/2019 – předložený návrh reaguje na aktuální stav prostředků 

v začátku roku 2019 a na možnosti a potřeby pro zahájení plánovaných oprav a investic. 
Předložené materiály jsou řádně zdůvodněné a proto FV doporučuje ZM návrh schválit 
v podobě, v jaké je předložen. 

 
ad 7) předseda FV poděkoval vedoucí ekonomického odboru za poskytnuté informace i komentář 

a vzhledem k jejímu přechodu na jiné působiště jí poděkoval za kvalitní a příjemnou 
spolupráci a popřál jí pohodu a úspěchy v její další činnosti.   

 
Jednání skončilo v 8.15 hod. 
 
12. 3. 2019 
Zapsal: ing. Milan Kořínek 


