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Číslo účtu: 1621-191/0100 IČ: 00239607  DIČ: CZ00239607 Datová schránka: 8zwbr8t 

 

Zápis z 14. jednání  finančního výboru 

dne 6. 5. 2020 

 

Přítomni: Tomáš Vodička, František Pospíšil, Ladislav Zindr, Jaroslav Semerád, Martin  

                 Jedlička, Jana Sladká 

Omluveni: Petr Dürr 

Hosté:  Marcela Bahníková 

 

 

Program:      1.  materiály – přehled nájemného, výdaje na dětská hřiště 2017 a 2018,                    

poskytnuté dotace 2019 městem 

                     2.  účetní závěrky 2019 – příspěvkové organizace   

                     3.  účetní závěrka 2019 – Město Pečky 

 

Body jednání:  

1.  Členové FV se seznámili s předloženými materiály a po debatě se rozdělili do skupin,  

     ve kterých připraví dotazy k dané problematice a případně provedou  kontrolu na  místě 

 

 čerpání výdajů na dětská hřiště 2017, 2018  -  Sladká, Jedlička (dotazy) 

 nájmy bytů a pozemků  - Pospíšil, Zindr ( kontrola)  

 nájmy nebytových prostorů  -  Pospíšil, Zindr  (kontrola) 

 sportovní hala – příjmy a výdaje 2019 -  Jedlička, Vodička (kontrola) 

 

2.  Členové FV se seznámili s účetními závěrkami příspěvkových organizací sestavenými  

     k 31. 12. 2019. 

 

 Finanční výbor bere na vědomí předložení účetních výkazů a HV příspěvkových  

 organizací za rok 2019. Schvalování závěrek PO patří do kompetence RM. 

 



Město Pečky 
VÝBORY – KOMISE 

Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky 

Tel. 321 785 051, e-mail: eva.strnadova@pecky.cz 
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Číslo účtu: 1621-191/0100 IČ: 00239607  DIČ: CZ00239607 Datová schránka: 8zwbr8t 

 

FV doporučuje zastupitelstvu města pověřit vedení města jednáním s příspěvkovými 

organizacemi o možnosti snížení příspěvku  pro letošní rok a zapojení rezervních 

fondů organizací a dále projednat plán obnovy investic ve vztahu k možnosti uložit 

příspěvkovým organizacím odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ( §28 odst. 

9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb). 

 

Přehled zůstatků rezervních fondů  a investičních fondů PO k 31.12.2019: 

   rezervní fond  fond investic 

    v tis. Kč    v tis. Kč   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MŠ    93  223 

ZŠ             237  474 

Kulturní středisko           480     9   

Pečovatelská služba  89  101 

Knihovna   42    62 

  

 

3. Členové finančního výboru  se seznámili s podklady ke schvalované  účetní závěrce   

    Města Pečky  sestavené k 31. 12. 2019 - rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, komentář. 

 

Finanční výbor zpracuje doporučení ke schvalování účetní závěrky na příštím zasedání po  

předložení zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2019.  

 

 

 

Přílohy: Přehled HV příspěvkových organizací za rok  2019 

              Účetní výkazy Města Pečky za rok 2019  

 

Příští zasedání:   dne 27. 5. 2020. 

 

Zápis vytvořil: M. Bahníková 

Tomáš Vodička, předseda výboru  


