Zápis
z 9. jednání Finančního výboru konaného dne 15. 6.2020 od 16.00 hodin
na MěÚ v Městě Albrechticích

Přítomni členové FV: Dušan Libo, Jarmila Janasová, Ing. Igor Kozelek, Aleš Šupina

Jednání FV zahájil předseda Dušan Libo a seznámil přítomné s navrženým programem:
1.
2.
3.
4.
5.

Projednání a schválení programu jednání
Kontrola darů spolků
Rozpočtová opatření
Plán činnosti FV
Závěrečný účet města za rok 2019

K bodu č. 1 programu
Usnesení č. 1/9/2020: Navržený program jednání byl schválen
Pro: 4 Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu č. 2 programu
Kontrola darů spolků
Pan Dušan Libo seznámil přítomné s možným střetem zájmu dle článku 4, bod 6 Jednacího řádu
výborů Zastupitelstva města vůči GCMA, kde byl v roce 2019 členem vedení spolku.
Ostatní členové FV neměli námitky proti přítomnosti a aktivní účasti pana Libo při projednávání
kontroly tohoto spolku.
Usnesení č. 2/9/2020: Pan Dušan Libo se může účastnit projednávání kontroly Golf Club Město
Albrechtice z.s.
Pro: 3 Zdržel se: 1
Proti: 0
Následovala diskuse nad podklady, které dodaly jednotlivé spolky na výzvu předsedy FV. S odkazem
na to, že dle podmínek daru na rok 2019 spolky neměl povinnost odevzdat účetní závěrku a
jednotlivé vyúčtování ocenily členové FV vstřícnost většiny spolků, které odevzdaly nebo nabídly plné
nahlédnutí do účetnictví.
Členové FV při kontrole dodaných podkladů nenalezli žádné rozpory v poskytnutí darů a jejich využití
v rámci filozofie města podporovat mládež, sport, kulturu a občany důchodového věku.
Paní Janasová navrhla důkladnou kontrolu spolků s nejvyšším příjmem daru pro rok 2019. Z diskuse
vznikl konsenzus pro kontrolu účetnictví spolků s darem přesahující 100.000Kč

Usnesení č. 3/9/2020: Členové FV provedou kontrolu účetních dokladů s odkazem na využití daru
poskytnutým M.A. u spolků s darem na rok 2019 přesahujícím 100.000Kč
Pro: 4 Zdržel se: 0
Proti: 0
Spolky s darem přesahující 100.000Kč
Tělovýchovná jednota Tatran Město Albrechtice z.s.– 106.684Kč - kontrolu provede: Janasová,
Šupina
TJ Město Albrechtice – 359.303Kč- kontrolu provede: Kozelek, Šupina
Golf Club Město Albrechtice – 196.761Kč – výzva k předložení účetnictví na MÚ a společná kontrola
všemi členy FV
FK Město Albrechtice – 248.594Kč + 51.000Kč – kontrolu provede: Libo, Kozelek
Členové FV v diskusi rozdělili jednotlivé spolky pro osobní kontrolu. Žádný z členů FV nechtěl provést
samostatně kontrolu GCMA z důvodů obav z osočování z podjatosti, nekompetentnosti a jiného
osočování. FV se shodl, že nejlepším řešením je společná kontrola všech členů FV.
Dle dohody členů FV proběhnou kontroly jednotlivých spolků do 1. 7. 2020. Zástupci GCMA budou
vyzváni, aby své účetnictví předložili 1. 7. 2020 v 16:00 na Městském úřadě.
Usnesení č. 4/9/2020:
Tělovýchovná jednota Tatran Město Albrechtice z.s.– kontrolu provede: Janasová, Šupina
TJ Město Albrechtice –kontrolu provede: Kozelek, Šupina
FK Město Albrechtice –kontrolu provede: Libo, Kozelek
Golf Club Město Albrechtice –výzva k předložení účetnictví na MÚ 1. 7. 2020 v 16:00 kontrole členům
FV
Pro: 4 Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 5/9/2020:
Členové FV při kontrole dodaných podkladů spolků nenalezli žádné rozpory v poskytnutí darů a jejich
využití v rámci filozofie města podporovat mládež, sport, kulturu a občany důchodového věku. Vyjma
spolků vybraných pro kontrolu dle usnesení č. 4/9/2020.
Pro: 4 Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu č. 3 programu
Rozpočtová opatření
Členům FV bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2020
Na základě změn dochází k úpravě rozpočtu, a to rozpočtovou změnou č. 4/2020. Úprava se týká
schváleného rozpočtu, a to v oblasti příjmů a výdajů.
V příjmech se doplňují příjmy za prodej dezinfekce a přijaté pojistné plnění, ostatní drobné příjmy dle

rozpisu. Ve výdajích se navyšuje položka oprav u chodníku ul. Tyršova, dále je to vyznačení
parkovacích míst u Nemocniční 6, navyšuje se položka vodného a plynu dle plnění a placení záloh. U
parku se mění položka investičních výdajů na položku služeb, a to na ořezy stromů. Na pokrytí výdajů
byla použita rezerva u paragrafu ostatní výdaje.
Příjmy se zvyšují z částky 78 310 620 Kč na 78 354 662 Kč to je o 44 042 Kč
Výdaje se zvyšují z částky 109 663 630 Kč na 109707672 Kč to je o 44 042 Kč.
Financování zůstává stejné, ve výši 31 353 010 Kč.

Členové FV nesouhlasí s výdajem 150.000Kč na úhradu sankce Mikroregionu Krnovsko. Město
součinností nezpůsobilo ponížení dotace. Dle názoru členů FV je Mikroregion Krnovsko povinen
vymáhat tuto sankci po zpracovateli zadávací dokumentace.
Z toho důvodu navrhuj FV rozdělení rozpočtového opatření na dvě časti tak, aby se samostatně
hlasovalo o rozpočtovém opatření vůči úhradě sankce Mikroregion Krnovsko – pořízení čtyřkolky a tří
kolky.
Usnesení č. 6/9/2020:
FV doporučuje zastupitelům rozdělit rozpočtové opatření č. 4 na dvě části. Kdy jako druhé
samostatné rozpočtové opatření bude „Úhrada sankce Mikroregionu Krnovsko“
Pro: 4 Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 7/9/2020:
FV doporučuje schválit rozpočtová opatření:
•
•
•
•
•
•
•

Příjmy z prodeje dezinfekce
Přijaté pojistné plnění
Ostatní drobné příjmy dle rozpisu
Výdaje na opravu chodníku ul. Tyršova
Vyznačení parkovacích míst Nemocniční 6
Vodné a plyn dle plnění placení záloh
Ořezy stromů v parku
Pro: 4 Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 8/9/2020:
FV nedoporučuje schválit rozpočtová opatření:
•

Úhrada sankce Mikroregionu Krnovsko – pořízení čtyřkolky a tříkolky
Pro: 4 Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu č. 4 programu
Plán činnosti FV
1. července – dokončení kontroly darů spolkům
Září – kontrola hospodaření města
Říjen – příprava návrhu formy a pravidel finanční podpory spolkům ve spolupráci s kulturně –
sportovní komisí.
Listopad – rozpočet města na rok 2021
Prosinec – Kontrola příspěvkových organizací města
Únor – Kontrola darů spolkům za rok 2020
Všechny jednání FV budou doplněny o Prověření návrhů jednotlivých rozpočtových opatření
s přijetím stanoviska pro zastupitelstvo města.
Usnesení č. 9/9/2020:
FV navrhuje zastupitelům plán činnosti dle výše uvedeného seznamu.
Pro: 4 Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu č. 5 programu
Závěrečný účet města za rok 2019
Na základě poskytnutých materiálů jako Rozpočtová odpovědnost, výsledky kontrol, výsledky
přezkumu a závěrečný účet města, neshledal FV žádná zásadní pochybení.
Usnesení č. 10/9/2020:
FV doporučuje zastupitelům schválit Závěrečný účet města za rok 2019
Pro: 4 Zdržel se: 0

Dušan Libo
Předseda FV

Proti: 0

