
tisk č. 0371-14 RM 
čj. MCH 6068 /2014 

                                                              Zastupitelstvo města Chropyně 

 

1. Název materiálu Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně na rok 
2015 

2. Pořadové číslo/datum zasedání    2 /15. prosince 2014 

3. Předkladatel Bajgar Milan Mgr., předseda výboru 

4. Zpracovatel Bajgar Milan Mgr., předseda výboru  

5. Obsah - důvodová zpráva  
-      návrh usnesení 
-      příloha č.03..-14ZM-P01 - Zápis z jednání č. 1 

 
 

 

6. Počet listů celkem Počet listů A4: 3 Počet listů 
A3: 

0 

7. Materiál projednán finanční výbor 

8. Soulad s právními předpisy zákon o obcích 

9. Soulad s rozpočtem města bez finančních nároků 

10. Následné rozhodnutí  

 
 
Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města zřizuje Finanční výbor (§ 117 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-

cích), plnící úkoly, kterými ho zastupitelstvo pověří (§ 118 výše uvedeného záko-
na). 

Předkládám zastupitelstvu města ke schválení Plán práce Finančního výboru Za-
stupitelstva města Chropyně na rok 2015. Jednotlivá jednání výboru se budou ko-
nat vždy před řádným jednáním zastupitelstva města, v případě mimořádného jed-
nání pak dle potřeby, v závislosti na povaze předkládaných materiálů. 

 
                                   I. čtvrtletí - hodnocení závěrečného účtu města Chropyně a 
hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014, zhodnocení provedené inven-
tarizace majetku města Chropyně v roce 2014; 
 
                                
                                 II. čtvrtletí - kontrola hospodaření s majetkem města Chropy-
ně, rozprava o auditu k výsledku hospodaření města Chropyně a jím zřizovaných 
příspěvkových organizací za I. čtvrtletí roku 2015, kontrola vývoje pohledávek měs-
ta; 
 
 
                                 III. čtvrtletí - kontrola hospodaření města Chropyně a jím zři-
zovaných příspěvkových organizací za II. čtvrtletí roku 2015, zpráva o průběhu 
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čerpání dotací města a příspěvkových organizací za II. čtvrtletí roku 2015. 
 
 
                                 IV. čtvrtletí – kontrola přípravy rozpočtu Města Chropyně a jím 
zřizovaných příspěvkových organizací na rok 2016, kontrola hospodaření města a 
příspěvkových organizací za III. čtvrtletí 2015, příprava inventarizace majetku Měs-
ta Chropyně, plán práce pro rok 2016 
 
Pravidelnými body jednání finančního výboru budou předkládaná rozpočtová opat-
ření Města Chropyně, řešící změnu finančních toků plynoucích z potřeb vzniklých v 
průběhu roku, a majetkoprávní záležitosti předkládané ke schválení zastupitelstvu. 
Finanční výbor bude na svých jednáních projednávat také další záležitosti a podně-
ty finanční povahy předkládané ZM Chropyně. 
 
 

 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstva města Chropyně  

s c h v a l u j e  

Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně na rok 2015. 

 
 



                                                                                                                  příloha č. 0371.14ZM-P01 

Plán činnosti Finan čního výboru Zastupitelstva m ěsta Chropyn ě na 
rok 2015 
 
 Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor (§117 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb. O 
obcích). Výbor plní úkoly, kterými ho zastupitelstvo pověří (§118 odst. 1, výše 
uvedeného zákona). Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu města. 
 
 
Předkládám zastupitelstvu města ke schválení Plán práce Finančního výboru 
Zastupitelstva města Chropyně na rok 2015. Jednotlivá jednání finančního výboru se 
budou konat vždy před řádným jednáním zastupitelstva města, v případě mimořádného 
jednání pak podle potřeby, v závislosti na povaze předkládaných materiálů. 
 
 
                                   I. čtvrtletí - hodnocení závěrečného účtu města Chropyně a 
hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014, zhodnocení provedené 
inventarizace majetku města Chropyně v roce 2014; 
 
                                
                                  II. čtvrtletí - kontrola hospodaření s majetkem města Chropyně, 
rozprava o auditu k výsledku hospodaření města Chropyně a jím zřizovaných 
příspěvkových organizací za I. čtvrtletí roku 2015, kontrola vývoje pohledávek města; 
 
 
                                 III. čtvrtletí - kontrola hospodaření města Chropyně a jím 
zřizovaných příspěvkových organizací za II. čtvrtletí roku 2015, zpráva o průběhu 
čerpání dotací města a příspěvkových organizací za II. čtvrtletí roku 2015. 
 
 
                                 IV. čtvrtletí – kontrola přípravy rozpočtu Města Chropyně a jím 
zřizovaných příspěvkových organizací na rok 2016, kontrola hospodaření města a 
příspěvkových organizací za III. čtvrtletí 2015, příprava inventarizace majetku Města 
Chropyně, plán práce pro rok 2016 
 
 
 
Pravidelnými body jednání finančního výboru budou předkládaná rozpočtová opatření 
Města Chropyně, řešící změnu finančních toků plynoucích z potřeb vzniklých v průběhu 
roku, a majetkoprávní záležitosti předkládané ke schválení zastupitelstvu. 
Finanční výbor bude na svých jednáních projednávat  také další záležitosti a podněty 
finanční povahy předkládané ZM Chropyně. 
 
 
 
Mgr. Milan Bajgar 
předseda FV 
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