Zápis z jednání Finančního výboru ZMO
ze dne 25.4.2018
Přítomni :

viz prezenční listina

Program jednání :
Zahájení
Výsledky hospodaření SMOl za rok 2017
Účetní závěrka SMOl k 31.12.2017 včetně příloh
Návrh na finanční vypořádání příspěvkových organizací SMOl za rok 2017 (vyjma
škol)
5. Různé - závěr
1.
2.
3.
4.

Členové Finančního výboru ZMO měli k dispozici následující podklady zaslané předem
elektronicky :
 Výsledky hospodaření SMOl za rok 2017
 Účetní závěrku SMOl k 31.12.2017 včetně příloh
 Tabulky – Návrh na finanční vypořádání roku 2017 u příspěvkových organizací
(vyjma škol), stavy fondů, odpisové plány a přehled financování PO v letech 2013 2017
Členové FV ZMO obdrželi na jednání FV ZMO výroční zprávy příspěvkových organizací a
výše citované tabulky (příspěvkové organizace), zpracované zřizovatelem PO - odborem
vnějších vztahů a informací.
Finanční výbor ZMO nebyl usnášeníschopný, proto o projednávaných bodech nebylo
hlasováno.

Ad1) Úvod
Jednání finančního výboru zahájil předseda výboru Ing. Miroslav Marek. Program jednání
byl schválen bez připomínek.
Na jednání přivítal přítomné a další přizvané hosty a konzultanty.
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Ad2) Výsledky hospodaření SMOl za rok 2017
Členové FV ZMO byli seznámeni a provedeni zprávou, která bude následně předložena na
jednání RMO a ZMO.
Proběhla diskuze a byly zodpovězeny dotazy.
Závěr FV ZMO
Finanční výbor ZMO bere na vědomí závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl roku
2017.
Závěr FV ZMO – návrh doporučení pro ZMO:
Finanční výbor ZMO doporučuje ZMO vydat souhlas:
s celoročním hospodařením SMOl za rok 2017, a to „bez výhrad“ (dle § 17, odst. 7 zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění).

Ad3) Účetní závěrka SMOl k 31.12.2017 včetně příloh
Členové FV ZMO byli seznámeni a provedeni zprávou, která bude následně předložena na
jednání RMO a ZMO.
Proběhla diskuze a byly zodpovězeny dotazy.
Závěr FV ZMO
FV ZMO bere na vědomí závěrečný účet SMOl sestavený k 31.12.2017, v souladu se
zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013
Sb.
Závěr FV ZMO – návrh na doporučení pro ZMO:
FV ZMO doporučuje ZMO vydat souhlas s účetní závěrkou SMOl sestavenou k 31.12.2017
v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s prováděcími předpisy, určujícími povinnost a organizaci schvalování účetní závěrky územně
samosprávního celku.
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Ad4 ) Návrh na finanční vypořádání příspěvkových organizací (vyjma škol) za rok 2017

4.1.
Návrh finančního vypořádání jednotlivých příspěvkových organizací předložený PO:
Zoologická zahrada Olomouc : hospodářský výsledek

Návrh Finančního výboru

Moravské divadlo Olomouc: hospodářský výsledek

+ 2 869 755,41 Kč
příděly do fondů v Kč

fond odměn:
fond rezervní:

250 000,00 Kč
2 619 755,41 Kč

fond odměn:
fond rezervní:

250 000,00 Kč
2 619 755,41 Kč

+ 3 226 327,37 Kč
příděly do fondů v Kč
fond odměn: 400 000,00, Kč
fond rezervní: 2 826 327,37 Kč

Návrh Finančního výboru

Knihovna města Olomouce: hospodářský výsledek

Návrh Finančního výboru

Hřbitovy města Olomouce : hospodářský výsledek

Návrh Finančního výboru
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fond odměn: 400 000,00Kč
fond rezervní: 2 826 327,37 Kč
+ 52 786,45 Kč
příděly do fondů v Kč
fond odměn:
fond rezervní:

----52 786,45 Kč

fond odměn
fond rezervní

0
52 786,45 Kč

+ 72 822,91 Kč
příděly do fondů v Kč
fond odměn:
fond rezervní:

36 000,00 Kč
36 822,91 Kč

fond odměn:
fond rezervní:

36 000,00 Kč
36 822,91 Kč

Moravská filharmonie Olomouc: hospodářský výsledek

- 1 271 905,17 Kč

Na jednání k tomuto bodu byl přizván ředitel MFO Mgr.art. et MgA Jonáš Harman (ve
funkci ředitele MFO od 1.1.2018)
Podal vysvětlení k důvodům vykazované ztráty hospodaření MFO za rok 2017. Současně pak
seznámil FV ZMO s opatřeními a systémovými změnami, přijatými v roce 2018 k odstranění
nepříznivého stavu hospodaření MFO a vyrovnání vzniklé ztráty.
FV ZMO doporučuje MFO provést příslušnou účetní operaci – evidovat ztrátu – a informovat
FV ZMO o stavu hospodaření MFO při projednávání požadavku MFO na rozpočet SMOl
roku 2019.
Součástí projednávaných podkladů příspěvkových organizací byla tabulka „Aktualizace
odpisů majetku příspěvkových organizací na rok 2017“ a „Plán odpisů majetku
příspěvkových organizací na rok 2018“
Dále pak byl naplněn úkol, uložený FV ZMO odboru vnějších vztahů a informací na jednání
FV ZMO 12.4.2017, a to „předložit vývoj příspěvků příspěvkových organizací za posledních
5 let“.
Dokument byl předložen – úkol splněn.
Dokument bude ve FV ZMO projednán cca v říjnu 2018 při projednávání požadavků
příspěvkových organizací na rozpočet SMOl roku 2019.
Závěr FV ZMO – doporučení pro RMO:
Finanční výbor ZMO po projednání doporučuje Radě města Olomouce schválit
finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2017 a plán odpisů majetku
příspěvkových organizací na rok 2019.

Ad5) Různé - závěr
Ad5)1.
Příští jednání FV ZMO se uskuteční ve středu 30.5.2018 od 15.00 v zasedací místnosti
ekonomického odboru MMOl.
Na programu bude:
- projednání návrhu rozpočtových změn určených k projednání a schválení v ZMO 4.6.2018
-

dále metodický materiál odboru vnějších vztahů a informací k jednotnému předkládání
požadavků příspěvkových organizací na rozpočet SMOl

Ad5)2.
Předseda FV ZMO osloví písemně primátora SMOl v záležitosti přizpůsobení termínů jednání
primátora SMOl s předsedy poslaneckých klubů před jednáním ZMO a plánovanými termíny
jednání Finančního výboru ZMO.
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Příloha:
- prezenční listina

V Olomouci 30.4.2017
Zapsala: Bc. Vítězslava Vičarová, tajemnice FV ZMO

Ing. Miroslav Marek
předseda FV ZMO
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