
Zápis z jednání finančního výboru 14. 8.  2019 

Přítomni:  

p. Černý, pí Holoubková, pí Holubová, p. Kuchta, p. Mervart 

Omluveni: p. Bendl, p. Filinger 

Hosté: pí Tomášová, p. Kurhajec 

Body k projednání:  
Žádost o příspěvek Pravého Hradce, z.s. na rok 2019 
Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019 

Diskuze: 

Pravý Hradec, z.s. – žádosti o dotace na činnost  

Žadatelem bylo předloženo 6 žádostí o dotace na činnost. Po projednání FV 
doporučuje na jednotlivé činnosti příspěvky ve výši dle návrhu v tabulce: 

pozn. Čerpání částek dle jednotlivých žádostí je na uvážení žadatele. FV doporučuje, 
aby město ve smlouvě město neuvádělo konkrétní ponížení pro jednotlivé položky 
v žádostech 1-6. 

Dotazy k rozpočtovému opaření č. 3/2019  
Příjmová část 
Pol. 1385 Daň z technických her – navýšení o 600.000,00 Kč, jedná se 
o předpokládané příjmy do konce roku – O jaké navýšení se jedná? 
Výdajová část 
§ 3113 Základní školy – na pořízení tlakové pánve pro ŠJ ve výši 2.500.000,- Kč – 
Konkretizovat. 
§ 2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly – navýšení o 1.089.000,00 
Kč, jedná se o příjem od developerské firmy Prosluněná prop. jako spoluúčast na 
financování rekonstrukce ČOV – Jak daný příspěvek vznikl? 

  požadavek doporučení FV

1 Činnost klubu rodičů a dětí Klíček 50 000 Kč 25 000 Kč

2 Lakomé Barky 10 000 Kč 10 000 Kč

3 Neformální vzdělávání dětí a mládeže 61 000 Kč 35 000 Kč

4 Kulturní a společenský program seniorů 50 000 Kč 40 000 Kč

5 Poplatky a služby 111 000 Kč 91 000 Kč

6 Sportovní aktivity 15 000 Kč 15 000 Kč

 celkem 297 000 Kč 216 000 Kč
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§ 3612 Bytové hospodářství – navýšení o 500.000,00 Kč na předpokládané výdaje 
spojené s výstavbou obecních bytů (jedná se o prostředky na zahajovací investiční 
činnost, podle potřeby bude dorozpočtováno) – Na co bude použito? 
§ 3725 Zneškodňování odpadů (tříděný) – navýšení o 740.000,00 Kč, jedná se o 
předpokládané výdaje do konce roku na svoz a likvidaci tříděného odpadu – Čeho se 
dané týká? Budou k danému také příjmy?
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