Zápis
z 5. jednání Finančního výboru konaného dne 13.6.2019 od 16.00 hodin
na MěÚ v Městě Albrechticích

Přítomni: Dušan Libo, Ing. Ivo Vykopal, Ing. Igor Kozelek, Ing. Aleš Šupina
Omluveni: Jarmila Janasová
Jednání FV zahájil jeho předseda Dušan Libo, přivítal přítomné a seznámil je s navrženým programem
jednání:
1.
2.
3.
4.

Projednání a schválení programu jednání
Projednání závěrečného účtu města Město Albrechtice za rok 2018
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Ostatní

K bodu č. 1 programu
USNESENÍ č. 1/5/2019 : Navržený program jednání byl schválen
pro : 4 zdržel se : 0 proti : 0

K bodu č. 2 programu
Použité podklady:














Závěrečný účet města Město Albrechtice
Inventarizační zpráva za rok 2018
Přehled o peněžních tocích za rok 2018
Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2018
Příloha k účetní závěrce za rok 2018
Rozpočtová odpovědnost za rok 2018
Rozvaha za rok 2018
Výkaz zisku a ztrát za rok 2018
Výpočet dluhové služby za rok 2018
Zápis likvidační komise za rok 2018
Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit č. 1
Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit č. 2
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ta rok 2018

Kontrolou podkladů se finanční výbor shodl, že město vede účetnictví v souladu se zákonnými
předpisy a dle schváleného rozpočtu.
Zároveň se FV ztotožňuje s výtkami provedených kontrol


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

o



V současné době není schváleno zastupitelstvem čerpání příspěvků z fondu
zaměstnanců pro uvolněné zastupitele
Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit č. 1 a č. 2
o vždy jsou smlouvy vyvěšeny včas dle platné legislativy
o Směrnice 3/2011 není aktualizovaná dle změn příslušných zákonů
o U některých smluv nejsou uvedeny funkce jednajících osob, jak vyžaduje zákon

FV považuje tyto nedostatky jako zbytečná drobná pochybení, které ale v důsledku nemají vliv na
hospodaření města. Vedení města má prostředky se těmto malým pochybením vyhnout.
USNESENÍ č. 2/5/2019 : FV doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku města Město
Albrechtice za rok 2018
pro : 4 zdržel se : 0 proti : 0
USNESENÍ č. 3/5/2019 : FV doporučuje zastupitelstvu schválit poskytování příspěvků z fondu
zaměstnanců - zastupitelům.
pro : 4 zdržel se : 0 proti : 0
USNESENÍ č. 4/5/2019 : FV doporučuje zastupitelstvu aktualizovat směrnici 3/2011 dle platných
právních předpisů.
pro : 4 zdržel se : 0 proti : 0

K bodu č. 3 programu
USNESENÍ č. 5/5/2019 : FV doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 7/2019
pro : 4 zdržel se : 0 proti : 0

K bodu č. 4 programu
Ve diskuzi se členové FV vrátili ke 4. jednání FV a shodli se na vhodnosti zřízení tržního řádu města.
Tento bude navržen panem Dušanem Libo na zářijovém jednání zastupitelstva města.

Město Albrechtice 19.06.2019

…………………………………………
Dušan Libo, předseda FV

………………………………………...
Ing. Ivo Vykopal
Rozdělovník:
- Členové ZM

-

Členové FV
Tajemník MěÚ Město Albrechtice Ing. Marek Michalica
Starostka města Ing. Jana Murová
Místostarosta města p. Libor Švec
Vedoucí finančního odboru p. Alena Bodnárová

