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        Zápis z jednání finančního výboru  
č. 02/2019 

Den konání 8. 4. 2019 
Místo konání zasedací místnost MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000 
Čas  od 16:00 hod.  do 18:00 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. D. Brýdl, starosta  

Ing. J. Valentová, vedoucí fin. odboru  
  

 

                  
      Program jednání: 

1. Změny rozpočtu a hospodářského plánu č. 3/2019 a 103/2019 
2. Čerpání úvěru na investice města, spoření finančních prostředků na domov pro seniory 
3. Závěrečný účet města za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města 

za rok 2018 
4. Účetní závěrka města k 31. 12. 2018 
5. Různé - daňové poradenství pro město 

 
Ad 1) 
Členové finančního výboru byli informováni o navržených změnách rozpočtu a hospodářského plánu, 
které budou předloženy zastupitelstvu města. Finanční výbor přijal k rozpočtovým opatřením č. 
3/2019 a 103/2019 toto usnesení: 
FV/01/02/2019  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města navržené změny rozpočtu a 
hospodářského plánu schválit.  
Hlasování: 
pro         7                 
proti       0                   
zdržel se 0               
 
Ad 2) 
Finanční výbor vzal na vědomí informaci o zapojení úvěrových zdrojů do rozpočtu města na rok 2019 
a o plánované úspoře vlastních finančních prostředků města na výstavbu domova pro seniory. 
FV/02/02/2019  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových 
změn č. 3/2019 a 103/2019 další zapojení úvěru na investice města, čímž celkové plánované 
čerpání úvěru dosáhne 62 mil. Kč. 
Hlasování: 
pro         7                 
proti       0                   
zdržel se 0               
 
Ad 3) 
Členové finančního výboru byli seznámeni se závěrečným účtem města za rok 2018 a se zprávou o 
výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018, která je jeho nedílnou součástí. Finanční výbor 
přijal následující usnesení: 
FV/03/02/2019  Finanční výbor bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2018 a doporučuje zastupitelstvu města 
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schválit závěrečný účet města za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
města za rok 2018 a vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města výrokem „bez výhrad“. 
Hlasování: 
pro         7                 
proti       0                    
zdržel se 0                
 
Ad 4) 
Finanční výbor se seznámil s výkazy tvořícími účetní závěrku města k 31. 12. 2018 a přijal usnesení: 
FV/04/02/2019  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města 
k 31. 12. 2018. 
Hlasování: 
pro         7                 
proti       0                   
zdržel se 0  
 
Ad 5) Finanční výbor doporučuje spolupráci města s daňovým poradcem - navrhuje, aby byl poptán 
hloubkový audit (účetnictví, daně, smlouvy, ekonomická činnost …) včetně nastavení optimálního 
systému. Finanční odbor zajistí nabídku daňového poradenství. 
 
 
 
                                  
 

         Ing. Vítězslav Hanzl v.r. 
              předseda finančního výboru 
8. 4. 2019 zapsala J. Valentová 


