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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU  
název výboru: FINANČNÍ 
konaného 16.10.2019 

 

Předseda: Ing. Štěpán Chárník 

Členové: Ing. Tomáš Köhler, MUDr. Bohumil Servus, Mgr. Vlastimil Baran, Vítězslav Šopík, Ing. Josef Žižka, Andrea 
Zbořilová 

Omluveni: Ing. Josef Žižka 

Neomluveni: Vítězslav Šopík 

Hosté: - 

Zapisovatel: Ing. Štěpán Chárník 

 

Program jednání: 

1) Organizační záležitosti, 
2) Kontrola hospodaření společnosti Teplo Rýmařov za rok 2018, 
3) Různé. 

 
 

 

ad 1) Organizační záležitosti 

Předseda FV otevřel otázku zveřejňování zápisů z FV. Po diskuzi se přítomní shodli 
na zveřejňování zápisů dle následujícího postupu: Každý zápis bude zpracovatelem zápisu 
nejprve rozeslán na všechny členy FV, aby ho případně doplnili či připomínkovali do tří dnů 
od obdržení. Konečná, odsouhlasená verze zápisu bude rozeslána zastupitelům a zveřejněna 
na stránkách města. Pokud bude třeba zápis anonymizovat, bude pro potřebu zveřejnění 
vytvořena anonymizovaná verze. 

FV: schvaluje zveřejňování zápisů z jednání finančních výborů na stránkách města 
dle stanovených podmínek. 

 
ad 2)  Kontrola hospodaření společnosti Teplo Rýmařov za rok 2018 

Jednání výboru se uskutečnilo v sídle společnosti na Okružní ulici za účasti jednatele. Předem 
byl členům rozeslán materiál: Výroční zpráva společnosti za rok 2018 a podklady k investici 
„Rekonstrukce Centrální výtopny“. Jednatel představil firmu, včetně hospodaření a investic. 
Výbor neshledal žádné pochybení. 

 FV: bez připomínek a doporučení. 

 

ad 3) Různé 

Mgr. Vlastimil Baran otevřel otázku pravidel pro přerozdělování financí do sportu. FV po diskuzi 
potvrdil nutnost jejich aktualizace a znovu doporučil radě jejich revizi, ve které by se nastavilo 
transparentnější vykazování nákladů – jejich jednotnost a srovnatelnost. 

 FV: doporučuje ZM, aby uložilo RM předložit aktualizaci „Programu podpory tělovýchovy 
a sportu ve městě“, dle předloženého návrhu dle bodu č. 3. 
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Jednání skončilo v 17.00 hodin. 

Příští jednání se dle plánu práce uskuteční 13.11.2019 v 16.00 hodin. 

[Kontrola vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků Spolku přátel ZUŠ za rok 2018, II. Návrh 
rozpočtu na rok 2020.] 

 

 

 

 Ing. Štěpán Chárník 

 předseda finančního výboru 

 

 

Přílohy zápisu: 

- prezenční listina, 
- Výroční zpráva společnosti za rok 2018 a podklady k investici „Rekonstrukce Centrální výtopny“ 


