
 

 

Finančního výbor města Pečky  -  dne 28.11.2018 

Jednání  FV zahájil a řídil předseda finančního výboru. 

 

Usnesení 

 

1.   FV doporučuje RM schválit rozpočty Příspěvkových organizací na rok 2019. Návrhy rozpočtů 

organizací jsou přílohou tohoto zápisu. Zároveň doporučuje RM schválit Střednědobé výhledy 

rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2020 – 2021. Návrhy výhledů jsou přílohou tohoto 

zápisu. 

K rozpočtu ZŠ Pečky  navrhuje FV RM stanovit Závazné ukazatele v následujícím znění: 

Příspěvek zřizovatele ZŠ celkem je 5.290.000,- Kč z toho účelový příspěvek na velké opravy 

1.065.000, - Kč bude poskytnut po ukončení výběr. řízení na dodavatele plánovaných akcí 

(malování, nátěry dveří a futer (45 ks), výměna podlah v uč. 23 a 25, výměna vstupních dveří  

a pořízení tabla ke dveřím). 

2.   FV doporučuje RM schválit Plán hospodářské činnosti města pro rok 2019. Plán je přílohou  

tohoto zápisu. 

 

3.   FV doporučuje ZM schválit Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 -  2022. Výhled je 

přílohou tohoto zápisu. 

 

4.   FV doporučuje ZM schválit předložený schodkový rozpočet města pro rok 2019 s vědomím, 

že schodek bude uhrazen z přebytku rozpočtů z předchozích let. Rozpočet města je přílohou 

tohoto zápisu. 

Příjmy celkem:                               94.713.500,- Kč 

Výdaje celkem:                                               108.688.700,- Kč 

Rozdíl příjmů a výdajů:                                              -13.975.200,- Kč 

Splátky úvěru:                                                              - 3.600.000,- Kč                     

Financování ( použití prostředků předchozích let):     17.575.200,- Kč 

 

 

5.   Finanční výbor doporučuje ZM svěřit v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích RM Pečky pravomoc k provádění rozpočtových opatření  v následujícím rozsahu: 

      Rozpočtová opatření schvalovaná RM Pečky jsou vymezena následujícím způsobem: 

1.Do výše 15% z původní položky schváleného rozpočtu, maximálně však 400 000 Kč, a 

současně rozpočtové opatření nezmění celkový objem příjmů a výdajů rozpočtu města.  

 2. Při zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (dotací),   

 má právo RM Pečky změnit objem  příjmů a výdajů rozpočtu města o stejnou částku.  

 RM Pečky bude informovat na nejbližším ZM o provedených rozpočtových   

 opatřeních města. 

 

       6.  Termín příštího setkání FV bude 16.1.2019 17,00 h.  v Kulturním domě.  Na programu     

             bude kontrola hospodaření Kulturního domu. 

 

 

 Hlasování  

 Pro: Tomáš Vodička, Jana Sladká, Martin Jedlička, Petr Dürr 

 Proti:    ------ 

 

 

 

Předseda FV: Tomáš Vodička 


