ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA
LIBČICE NAD VLTAVOU

Datum konání:

10. 6. 2019

Místo konání:

Městský úřad Libčice nad Vltavou

Přítomni:

Ing. Zuzana Bělohradská
Ing. Vladimír Urbánek
Ing. Marek Coufal
Ing. Eva Sochorová
Vladimír Vrábel
Marcela Majtenyiová (za Finanční a správní odbor MěÚ)

Program jednání:
1. Účetní závěrka 2018
2. Závěrečný účet 2018
3. Rozpočtové opatření č. 2/2019
4. Žádost ČSCH o příspěvek na rekonstrukci střechy
5. Žádost Farního sboru ČCE o příspěvek na pořízení zvonu
6) Pasportizace bytů v majetku města
Průběh jednání:
1. Účetní závěrka 2018
Protokol o schválení účetní závěrky obsahuje nedílné výkazy: rozvahu, výkaz zisku a ztrát,
zprávu o provedení inventarizace a přílohy – to vše k 31. 12. 2018. Hospodářský výsledek za
rok 2018 činí 6 635 305,50 Kč. Hospodaření obce bylo přezkoumáno Krajským úřadem
Středočeského kraje, který nezjistil žádné chyby ani nedostatky.
Finanční výbor projednal a schválil účetní závěrku 2018.
2. Závěrečný účet 2018
Závěrečný účet za rok 2018 obsahuje tabulky k plnění rozpočtu, výsledek hospodaření ZŠ,
MŠ a ZUŠ, zprávu o přezkoumání hospodaření a příslušný komentář. Během diskuse byly
objasněny dotazy týkající se účelových fondů.
Finanční výbor projednal a schválil závěrečný účet 2018.
3. Rozpočtové opatření č. 2/2019
Členové finančního výboru byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 2/2019. Na straně
příjmů byl rozpočet navýšen o dotaci na provoz pečovatelské služby ve výši 886 tis. Kč a o
dotaci na volby do Evropského parlamentu ve výši 87 tis. Kč. Na straně výdajů přibyl
příspěvek na pořízení zvonu do evangelického kostela ve výši 250 tis. Kč a příspěvek

Českému svazu chovatelů na rekonstrukci střechy ve výši 70 tis. Kč. Výdajová strana byla
dále navýšena o 15 tis. Kč na občerstvení pro hasiče během dubnových požárů na
Moráňských skalách a dále o 87 tis. na volby do Evropského parlamentu. Rezerva rozpočtu
byla navýšena o 453 tis. Kč. Celkové příjmy se započtením zůstatku a celkové výdaje
dosahují 81 267 000,20 Kč.
Finanční výbor projednal a schválil rozpočtové opatření č. 2/2019.
4. Žádost ČSCH o příspěvek na rekonstrukci střechy
Český svaz chovatelů v Libčicích nad Vltavou požádal o příspěvek na rekonstrukci střechy
nad klubovnou a nad Kuželníkem. Vzhledem k tomu, že žádost nebyla zcela jednoznačná,
finanční výbor požádal ČSCH o doplnění informací a upřesnění požadavku. Na základě
doplněné informace finanční výbor žádost o finanční příspěvek schválil.
Finanční výbor projednal a schválil příspěvek ČSCH na první etapu rekonstrukce střechy ve
výši 70 tis. Kč.
5. Žádost Farního sboru ČCE o příspěvek na pořízení zvonu
Farní sbor ČCE požádal město o příspěvek na pořízení zvonu do evangelického kostela.
Předpokládaná cena zvonu včetně nezbytných stavebních úprav zvonového patra kostela
byla vyčíslena na 700 tis. Kč. ČCE zamýšlí cca třetinu ceny zaplatit z vlastních zdrojů, třetinu
z příspěvku města a třetinu z veřejné sbírky.
Finanční výbor projednal a schválil příspěvek ČCE na pořízení zvonu do evangelického
kostela ve výši 250 tis. Kč. Vzhledem k časové náročnosti akce a skutečnosti, že žádost byla
doručena v polovině roku 2019 zároveň doporučuje, aby čerpání příspěvku nebylo ve
veřejnosprávní smlouvě vázáno na 31. 12. 2019.
6. Pasportizace bytů v majetku města
Na základě dříve projednané zprávy o hospodaření s bytovým fondem města finanční výbor
žádá o provedení pasportizace bytů v majetku města.

V Libčicích nad Vltavou, dne 11. 6. 2019.
Ing. Zuzana Bělohradská

…………………………….

Ing. Marek Coufal

……………………………..

