
1 
 

        Zápis z jednání finančního výboru  
č. 05/2018 

Den konání 26. 11. 2018 
Místo konání zasedací místnost MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000 
Čas  od  16:00 hod.  do 18:15 hod.   

    P - přítomen/  
O – omluven/            

N - nepřítomen 
 Ing. Hanzl   P 

Ing. Kovář  P 
M. Bárta P 
Ing. Klejchová  P  
D. Kmošková  P  

 Ing. Prokešová P 
 P. Jiříčková   P 

   
Další přizvané osoby  Za Město Litomyšl: Mgr. Brýdl, LL.M., starosta  

Radomil Kašpar, místostarosta  
J. Valentová – vedoucí fin. odboru  

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu. 
 

      Program jednání: 
1. Návrh rozpočtu na rok 2019 
2. Změny rozpočtu a hospodářského plánu roku 2018 
3. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2018 
4. Plán práce finančního výboru v roce 2019 
5. Různé – připravený text pravidel rozpočtového provizoria. 

 
Ad 1) 
Pan starosta a pan místostarosta představili návrh rozpočtu města na rok 2019 připravený 
k projednání v zastupitelstvu města a zodpověděli dotazy členů finančního výboru. 
Diskutována byla problematika městských lesů a odboru kultury a cestovního ruchu, zástupci 
těchto odborů budou přizváni na schůzky finančního výboru v příštím roce. Finanční výbor 
přijal toto usnesení: 
FV/01/05/2018  Finanční výbor projednal návrh rozpočtu města na rok 2019 a 
doporučuje zastupitelstvu města rozpočet v předloženém znění schválit. 
Hlasování: 
pro                       7 
proti                     0      
zdržel se               0 
 

 
Ad 2) 
Finanční výbor vzal na vědomí změny rozpočtu a hospodářského plánu (rozpočtová opatření 
č. 9/2018 a 109/2018) a přijal toto usnesení: 
FV/02/05/2018  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené 
změny rozpočtu a hospodářského plánu. 
Hlasování: 
pro                       7 
proti                     0      
zdržel se               0   
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Ad 3) 
Finanční výbor se seznámil se zápisem z přezkoumání hospodaření města a vyjádřil 
poděkování pracovníkům finančního odboru za dlouhodobě dobrou práci. 
FV/03/05/2018  Finanční výbor vzal na vědomí zprávu o výsledku dílčího přezkoumání 
hospodaření města Litomyšl v roce 2018. 
Hlasování: 
pro                       7 
proti                     0      
zdržel se               0   
 
Ad 4) 
Finanční výbor se shodl na obsahu schůzek v roce 2019. Případné další body budou doplněny 
v průběhu roku. Usnesení: 
FV/04/05/2018  Finanční výbor předkládá plán práce finančního výboru na rok 2019 
zastupitelstvu města ke schválení. 
Hlasování: 
pro                       7 
proti                     0      
zdržel se               0   
 
 
Ad 5) Různé - seznámení s návrhem textu pravidel rozpočtového provizoria - podle zákona 
musí zastupitelstvo před koncem rozpočtového roku schválit buď rozpočet, nebo pravidla 
rozpočtového provizoria.  
 
 
 
 
                            Ing. Vítězslav Hanzl v.r. 
              předseda finančního výboru 
 
26. 11. 2017 zapsala J. Valentová 


