
Zápis z jednání finančního výboru č. 04/2020 
Den konání 17. 6. 2020 
Místo konání zasedací místnost MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000 
Čas  od 16:00 hod.  do 17:00 hod.   

    P - přítomen/  
O – omluven/            

N - nepřítomen 
 Ing. Hanzl   P 

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

 Ing. Prokešová P 
 P. Jiříčková   O 

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

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

      Program jednání: 
1. Změny rozpočtu a hospodářského plánu č. 5/2020 a 105/2020 
2. Závěrečný účet města za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města 

za rok 2019 
3. Různé – prodej objektu Klára (majetek Pardubického kraje) 

 
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. 
5/2020 a 105/2020 toto usnesení: 
FV/01/04/2020  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města navržené změny rozpočtu a 
hospodářského plánu schválit.  
Hlasování: 
pro         4                 
proti       0                   
zdržel se 0               
 
Ad 2) 
Členové finančního výboru byli seznámeni se závěrečným účtem města za rok 2019 a se zprávou o 
výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019, která je jeho nedílnou součástí. Finanční výbor 
přijal následující usnesení: 
FV/02/04/2020  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města 
za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 a vyjádřit 
souhlas s celoročním hospodařením města výrokem „bez výhrad“. 
Hlasování: 
pro         4                 
proti       0                    
zdržel se 0                
 
 Ad 3) 
Členové finančního výboru byli informováni o plánovaném prodeji objektu Klára z majetku 
Pardubického kraje a k tomuto přijali následující usnesení: 
FV/03/04/2020  Finanční výbor se seznámil s možností zakoupení objektu Klára městem 
Litomyšl a tuto koupi doporučuje s tím, že objekt bude následně prodán a při prodeji bude mít 
město možnost ovlivnit další využití objektu.  
Hlasování: 
pro         4                 
proti       0                    
zdržel se 0                
                                               Ing. Vítězslav Hanzl v.r. 
              předseda finančního výboru 
17. 6. 2020 zapsala J. Valentová 


