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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU  
název výboru: FINANČNÍ 
konaného 11.12.2019 

 

Předseda: Ing. Štěpán Chárník 

Členové: Ing. Tomáš Köhler, MUDr. Bohumil Servus, Mgr. Vlastimil Baran, Vítězslav Šopík, Bc. Růžena Zapletalová 

Omluveni: - 

Neomluveni: Vítězslav Šopík 

Hosté: Mgr. Jiří Taufer, Ph.D., Ing. Jana Staníková 

Zapisovatel: Martin Ondra 

 

Program jednání: 

1) Organizační záležitosti, 
2) Kontrola vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků Spolku přátel ZUŠ za rok 2018 - 

POKRAČOVÁNÍ, 
3) Projednání rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu 2020-2023, 
4) Plán práce FV na rok 2021, 
5) Zpracování zprávy o činnosti finančního výboru za II. pololetí roku 2019. 
 

 

ad 1) Organizační záležitosti 

Členové FV dnes obdrželi zprávu, ve které Andrea Zbořilová oznamuje, že odstupuje jako člen 
finančního výboru a člen hospodářské komise. Důvody neuvádí. Předseda FV projedná 
s hnutím ANO delegování nového člena FV. 

 

ad 2) Kontrola vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků Spolku přátel ZUŠ za rok 2018 – 
POKRAČOVÁNÍ 

 Jedná se o pokračování kontroly, která započala dne 13.11.2019. FV přerušil kontrolu s tím, 
že požadoval předložit na další jednání FV ke kontrole seznam členů Spolku přátel ZUŠ 
a pozvat na další jednání FV ředitele Spolku přátel ZUŠ. 

K dnešnímu jednání se tak dostavil předseda spolku Mgr. Jiří Taufer, Ph.D., který hned 
z počátku předal členům FV požadovaný seznam členů spolku za rok 2018 a vysvětlil důvody, 
kvůli kterým nepředal seznam dříve Ing. Žižkovi. Potvrdil, že ověřil, že faktura číslo 18475 
ze dne 08.11.2018 za dopravu spolku do Police nad Metují byla opravdu zahrnuta 
do vyúčtování dotace města nedopatřením a že jsou připraveni chybu napravit. Přítomní dále 
diskutovali složení spolku, poměr dětí a dospělých, limity ZUŠ pro příjem dětí v dalším 
školním roce a předpokládaný možný vývoj ve financování ZUŠ (nový systém financování 
školství). 

FV: požaduje, aby byla vyřešena faktura číslo 18475 ze dne 08.11.2018 za dopravu 
spolku do Police nad Metují, která byla neoprávněně předložena do vyúčtování 
dotace města na činnost Spolku přátel ZUŠ za rok 2018 (např. nová následná 
veřejnosprávní kontrola z úřadu). 
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ad 3) Projednání rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu 2020-2023 

 Jako podklad byl členům rozeslán materiál rozpočtu ve verzi, která byla zaslána na jednání 
RM dne 09.12.2019. 

Diskutovány byly změny u položek rozpočtu proti předchozí verzi a otázka jiného načasování 
programů na sport a kulturu tak, aby v prosinci byly známy částky a mohly být zahrnuty 
do rozpočtu.  

K materiálu nebyly další připomínky. 

FV: doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 

2020-2023, dle předloženého návrhu. 

 

ad 4) Plán práce FV na rok 2020 

Jako podklad byly předem zaslány plány FV za poslední čtyři roky. 

Po vzájemné diskuzi přítomných, byl sestaven plán, který obsahuje oblasti, na které se chce 
FV v roce 2020 zaměřit. 

FV: doporučuje ZM schválit plán práce na rok 2020. 

 

ad 5) Zpracování zprávy o činnosti finančního výboru za II. pololetí roku 2019 

Zprávu sestavil sekretář FV podle jednotlivých zápisů. 

FV: doporučuje ZM vzít na vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru za 2. pololetí 
roku 2019, dle předloženého materiálu. 

 

Jednání skončilo v 18:00 hodin. 

 

 

 Ing. Štěpán Chárník 

 předseda finančního výboru 

 

Přílohy zápisu: 

- prezenční listina, 
- podklady k rozpočtu, verze RM 09.12.2019, 
- plány FV z let 2016-2019. 


