
 
Zápis č. 2 /2022                                              

z jednání „Finančního výboru” MěÚ v Lysé nad Labem, 
konané v zasedací místnosti MěÚ v Lysé nad Labem, Husovo náměstí 23, dne 16.6 2022 od 18.05 hod. 

 
                                                                                                   Počet stran:  3.  
                                                                                                    
Přítomní členové:  M. Pípal, J. Bonaventura, I. Sadílková, R. Bláhová. 
Omluvení členové: Z. Viktoriová, M. Novák. 
Neomluvení členové:  D. Kváč. 
Hosté: 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. 3. RO/2022 
4. Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka za rok 2021 
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 4, proti 0, zdržel se 0. (3 neúčasti) 
 
2.  Kontrola úkolů z minulého jednání FV 
 
Nesplněné úkoly viz níže: 
 
Usnesení 5.1. z 26. 5. 2022 Finanční výbor žádá finanční odbor + odbor investic o zpracování zprávy, ve 
které budou uvedeny skutečné náklady výše uvedených investičních akcí včetně DPH dle uzavřených 
kupních smluv a všech dodatků za vícepráce, dále u jednotlivých výše zmíněných akcí uvést jaké dotační 
tituly na jednotlivé investiční akce s čerpáním v letošním roce je možno očekávat v příjmech města a zprávu, 
jakým způsobem bude toto navýšení investičních nákladů řešeno. 
 
 Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (2 neúčasti) 
 
 

  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, 3/2022. 
 
Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. 3/2022 a v následné diskusi zjistil, že navržené 

rozpočtové opatření neodpovídá uzavřeným kupním smlouvám a jejich dodatkům a nezohledňuje  dodatky 
kupních smluv jdoucích do rady města, což dokumentuje tabulka pí. Bláhové. Uvedenou skutečnost 
Finančnímu výboru nikdo nezdůvodnil a nenastínil řešení. Z uvedeného důvodu Finanční výbor doporučuje 
jeho přepracování před následným projednání. 
 

 
 
 
Usnesení 3.1.  z 16. 6. 2022 
Finanční výbor doporučuje přepracování RO 3/2022 před jeho dalším projednáváním.  
  
 Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (3 neúčasti) 
 
 
4. Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka za rok 2021 
 

Finanční výbor projednal zprávu auditora k závěrečnému účtu města a účetní uzávěrku za rok 2021. 
 
Usnesení 4.1.  z 16. 6. 2022 
Finanční výbor bere na vědomí návrh závěrečného účtu města a účetní závěrku města za rok 2021. 
 
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (3 neúčasti) 
 
5. Různé  
 
Finanční výbor obdržel informaci o tom jak má město zajištěné dodávky elektřiny a plynu pro rok 2022. 
Tato zpráva uváděla informaci pouze o tom co má město zajištěno a nikoliv zda jsou všechny městské PO 
také energiemi zajištěny. Kromě subjektů, kterým energii zajišťuje město, je také  ZŠ JAK a MŠ 
Pampeliška, které si jako právní subjekt musí energii zajistit sami z peněz, které dostávají na provoz od 
města. U MŠ Pampeliška chodí faktury zálohově a vyúčtování je 1 x ročně u ZŠ JAK chodí faktury za 
odebranou energii měsíčně. 
 U ZŠ JAK skončila fixace cen a nový tarif jim fakturovanou hodnotu za odběr el. energie zvedl o 100% na 
částku oscilující okolo 200, tis. Kč měsíčně,  což jim ani po vyčerpání rezervního fondu a po zvýšení 
navrženém v RO 3/2022 neumožňuje platit zálohy na elektřinu od záři 2022, na což vedení škol již delší 
dobu upozorňuje. 
 
Usnesení 5.1.  z 16. 6. 2022 
Finanční výbor žádá informaci, jakým způsobem bude upraven rozpočet  ZŠ JAK aby byl zajištěn její 
provoz a situace se neopakovala u MŠ Pampeliška při vyúčtování odběru el. energie.  
 
. 
Informace:   Položka rozpočtu VHČ byla po upozornění Finančního výboru upravena na reálnou výši 8,5 
Mil. Kč. Z původních 11,0 mil Kč. 
 
 
 



 

Konání příštího  zasedání Kontrolního výboru bude:. 
31.8.2022  v 18:00 hod. 
 
   
 
Ukončeno 19.30 hod. 
 
 
Předsedající (ověřovatel zápisu): 
 
 
 
Zapisovatel:                                                                


