
 
Zápis č. 3 /2022                                              

z jednání „Finančního výboru” MěÚ v Lysé nad Labem, 
konané v zasedací místnosti MěÚ v Lysé nad Labem, Husovo náměstí 23, dne 31. 8. 2022 od 18.05 hod. 

 
                                                                                                   Počet stran: 2.  
                                                                                                    
Přítomní členové:  M. Pípal, J. Bonaventura, I. Sadílková, R. Bláhová, Z. Viktoriová. 
Omluvení členové:  M. Novák. 
Neomluvení členové:  D. Kváč. 
Hosté:  
1. místostarosta Mgr. J. Havelka 
Vedoucí finančního odboru pí. M. Vinklerová. 
            ,            . 
1. Úvod, přivítání 

 
Jednání výboru zahájil předseda Finančního výboru v 18:05. Přivítal přítomné a konstatoval, že výbor je 
usnášení schopný, neboť jsou přítomni 4 členové z celkového počtu 7 členů výboru. 

 

 
2. Schválení programu jednání Finančního výboru:  
 

Program jednání: 
 

Program jednání: 
 
1. Přivítání členů, formality 
2. Kontrola úkolů z minulého jednání FV 
3. 4. RO/2022 
4. 5. RO/2022 
5. Různé  
 
Usnesení č. 1.1. z 16. 6. 2022 
Finanční výbor schvaluje program jednání Finančního výboru ve znění navrženém předsedou Finančního 
výboru p. Pípalem. 
 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (2 neúčasti) 
 
2.  Kontrola úkolů z minulého jednání FV 
 

  Kontrolní akce pí. Bláhové byla projednána, ale vzhledem k značnému ovlivnění vykazovaných hodnot       
  covidovými   omezeními je vypovídací hodnota kontrolní zprávy zavádějící. Doporučuje        
  se vrátit k uvedené činnosti v budoucím plnohodnotném období. 
 
 
 
3.1. Rozpočtové opatření č. 4/2022. 
 
Finanční výbor projednal  rozpočtové opatření č. 4/2022, které je rozpočtově neutrální a bere jej na vědomí. 

 
Usnesení 3.1.  z 31. 8. 2022 
Finanční výbor bere  RO 4/2022 na vědomí.  
  
 Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (2 neúčasti) 
 
 
4. Rozpočtové opatření č. 5/2022. 
 



Finanční výbor projednal  rozpočtové opatření č. 5/2022.  V průběhu projednávání byl zjištěn nesoulad 
mezi materiálem poskytnutém Investičním odborem, rozpočtovým opatřením č. 5/2022 a vybranými 
investičními položkami, které prověřily členky Finančního výboru. Z uvedeného vyplynulo, že u některých 
investičních akcí nejsou pokryty rozpočtovým opatřením 5/2022 zasmluvněné částky. Z důvodu absence  
člena Investičního odboru na jednání Finančního výboru nebylo možno tento rozpor vyřešit na místě. 
 
 Usnesení 4.1.  z 31. 8. 2022 
Finanční výbor projednal  RO 5/2022 a došel k závěru, že ne všechny zasmluvněné investtiční akce jsou 
kryty RO 5/2022. Doporučuje proto provést kontrolu všech zasmluvněných akcí pro letošní rok a případné 
rozdíly zpracovat do nového rozpočtového opatření.   
  
 Výsledek hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 0. (2 neúčasti) 
 
 
 
 
5. Různé  

 
5.1.      Místostarosta p. Havelka poděkoval členům Finančního výboru za jejich aktivní podíl na  
            řízení města a dobrou spolupráci. 
 
5.2.      Předseda Finančního výboru poděkoval členům za jejich spolupráci při jednání výboru. 
 
 
 

 
   
 
Ukončeno 20,00 hod. 
 
 
Předsedající (ověřovatel zápisu): 
 
 

 
Zapisovatel:                                                                


