
Zápis z jednání finančního výboru 6. 6.  2019 

Přítomni:  
p. Bendl, p. Černý, pí Holubová, p. Kuchta 

Omluveni: p. Filinger, pí Holoubková, p. Mervart 

Body k projednání:  
Návrh závěrečného účtu města Klecany za rok 2018 
Finanční rozvaha (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018), Výkaz zisku a ztráty 
za rok 2018, Rozvaha 2018, Příloha k rozvahovému dni 31. 12. 2018  
Návrh rozpočtového opatření č. 2 
Zpráva o přezkoumání hospodaření města 2018 
Vyúčtování akce Veteran rallye 2018 
Vyúčtování akce Slavnosti pravého a levého břehu 2018 
Žádost spolku Pravý Hradec, o.s. o příspěvek na rok 2019 

Diskuse 6. 6. 2019 

FV obdržel a prostudoval předložené podklady: návrh závěrečného účtu města 
Klecany za rok 2018 včetně příloh, návrh rozpočtového opatření č. 2, zprávu 
o přezkoumání hospodaření města 2018, vyúčtování akce Veteran rallye 2018, 
vyúčtování akce Slavnosti pravého a levého břehu 2018. FV podklady projednal, 
nemá k danému připomínky a doporučuje ZMě ke schválení (návrh závěrečného účtu 
města Klecany za rok 2018 i návrh rozpočtového opatření č. 2). 

Pravý Hradec, o.s. 
FV žádost spolku doručenou na MěÚ dne 31. 5. 2019 prostudoval a zaslal dne 3. 6. 
2019 připomínky se žádostí o vyjádření. Na jednání dne 6. 6. 2019 nedoporučil FV 
zařadit žádost na program ZMě (konaného 6. 6. 2019), vzhledem k tomu, že nebyly 
zodpovězeny připomínky členů FV, a proto není možné vydat doporučení pro ZMě. 

Přílohou zápisu jsou souhrnné připomínky k žádosti o dotaci spolku Pravý Hradec na 
rok 2019 z 3. 6. 2019. Na jednání FV dne 6. 6. 2019 byly uvedeny další požadavky na 
upřesnění k žádosti, které p. Bendl dne 12. 6. 2019 zaslal s žádostí o zodpovězení, 
proto jsou rovněž přílohou zápisu FV. 

Příloha k zápisu z jednání FV z 6. 6. 2019: 
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1) Souhrnné připomínky k žádosti o dotaci spolku Pravý Hradec na rok 
2019 z 3. 6. 2019: 

 - Nová žádost je datována až 25.5.2019 (doručena 31.5.2019) a žadatel požaduje 
dokládat čerpání dotace již od 1.1.2019, FV doporučuje, aby k žádosti  spolek doložil 
k jednotlivým částem požadavku skutečné čerpání za období leden až květen 2019.  

  - V roce 2018 spolek nedočerpal téměř 100.000, Kč, které vracel na účet města, 
proto je sporné, když žádá na některých listech o ty samé částky nebo vyšší - viz 
podpora sboru Lakomé Barky opět 10.000,- Kč (loni vyčerpáno 247,- Kč), podpora 
rodin s dětmi - Klub rodičů a dětí Klíček nyní 50.000,- (loni žádáno 20.000,- Kč 
a vyčerpáno 17.753,- Kč), Aktivizační program pro seniory (loni žádáno 40.000,- Kč 
a nedočerpáno 28.450,- Kč). 

Nároky, které FV připadají sporné: 
• 30.000,- Podpora rodin s dětmi - Klub rodičů a dětí Klíček - příspěvek na 

ubytování rodičů v kempu v Kytlici 
•  20.000,- Podpora mimoškolního vzdělávání - hudební nástroje - O jaké 

hudební nástroje se jedná? (Nepřispívá město na tuto položku pravidelně? 
Jaká je míra opotřebení?) 

• 10.000,- Podpora sboru Lakomé barky - viz připomínka o bod výše - nyní 
žádost o hudební nástroje - O jaké hudební nástroje se jedná??! 

• 20.000,- Provoz PH - Příspěvek na autobusovou dopravu na jednodenní 
výlety?! 

•  5.000,- Provoz PH a také Kulturní a společenský program pro seniory - Město 
Klecany si něco účtuje za pomoc PH? 

- Rovněž FV zajímá, kde je uložen inventář průběžně pořizovaný z prostředků města 
(vybavení sportovních kroužků, vědeckotechnického kroužku, hudebních kroužků 
a podobně za uplynulá období), když je v úvodním dopise napsáno, že Pravý Hradec 
nemá vhodné prostory?  
- Kde se tedy všechny tyto spolku aktivity konají?  

Je velmi pravděpodobné, že FV nemá dostatek informací, proto se ptá na výše 
uvedené.  

2) Požadavky na upřesnění k žádosti o dotaci spolku Pravý Hradec na rok 
2019 z 12. 6. 2019: 

Tech. kroužek                     20 000,- ? nutnost nákupu obalů na tablety 
Etická výchova               16 000,- ? upřesnit "atd." o kolik se jedná seminářů nebo 
kurzů 
Údržba zahrádky            20 000,- ? pomoc TS, odměna p. Mostovi  u komunitní 
zahrádky 

FV děkuje předem za zodpovězení a upřesnění na základě připomínek.

 2


