Usnesení č.17
ze zasedání Finančníhoqýboru
ze dne 21.2.2022
UFYll7l1l2022
FinanČnívýbor schvaluje program svého 17. zasedání konanóho dne 2t.2.2022 doplněný
o bod Poskytnutí dotací z rozpočtu města v r.2022

Hlasování pro-proti-zdržel se: 4 - 0 - 0

-

1. kolo.

IJFYl17l2l2022
F'inanČníýbor doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí předběžné informace o
hospodaření a plnění rozpočtu města za rok202l,, dle důvodovézprávy.
Hlasování pro-proti-zdňel se: 4 - 0 - 0

aFYn7nn022

FinanČnívýbor doporučuje zastupitelsfvu města schválit rozpočet města na rok
2022 v celkovém objemu 89149 484,,29 Kč, přičemž příjmy činí68 624 600,-- K[
výdajeČiní89149484,29 Kčafinancováníčiní+20524884,29 Kč,dlepřílohč.'l,,2,3a4
důvodové zprávy.

UFYl17l4l2022
FinanČnívýbor doporučuje zastupitelstvu města potvrdit platnost peněžních fondů
města, kteými jsou Sociální fond a Fond ošatnéhoo a schválit jejich rozpočet na rok
2022, dle důvodov é zprálry.
IJFYlI7l5l2022
FinanČnívýbor doporučuje zastupitelstvu města schválit tyto závazné ukazatele
rozpočtu města na rok 2022z
a) l}daje dle rozpočtových oddílů
b) kladné financování
UFYll71612022

Finančnívýbor doporučuje zastupitelsúvu města stanovit radě města provádění těchto
rozpočtových opatření:
a) použitínových, rozpočtem nepředvídaných příjmůk úhradě nových,
rozpočtem nezajištěných výdajů, čímžse zvýšícelkový objem rozpočtu,
b) vázání rozpočtových výdajů, jestlře je jejich krytí ohroženo neplněním
rozpočtových příjmůočímžse snížícelkový objem rozpočtuo
c) použitínovýcho rozpočtem nepředvídaných příjmůke sníženífinancování
z revolvingového úvěru nebo ze zůstatku prostředků z předchozích let.

vFYl1,71712022

F'inanČnívýbor doporuČuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí přechodné finanční

výPomoci příspěvkové organlzaci Zák]adní škola Javorník, okres Jeseník, Školní72,
Javorník ve výŠimaximálně 850 000 Kč s návratností nejpozději do 31.12.2022, a to na
Předfinancování projektu ,rJazyková učebna pro I. stupeň ZŠJavorník'o, dle přílohy č. 5
důvodové zprálry.
Hlasování k usnesením č. UFY l17 l3t2022 až 17 17 12022 an block:
pro-proti-zdržel se: 4 - 0 - 0

UFY/l7l8l2022
FinanČnívýbor doporuČuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací příjemcůma
v Částkách dle dŮvodové zprálrylupravené důvodovézprdvy, a schválit uzavření
veřejnoPrávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci ve znění Vzorové veřejnoprávní
smlouvy města Javorník.
UFYll71912022

F'inančnívýbor doporučuje zastupitelstvu města schválit závazné znění vzorové
veřejnoprávní smlouvy města Javorník o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok
2022 dle důvodovézprálry.
Hlasování k usnesením č.UFV/17/8/2022 až 1719/2022 an block:
pro-proti-zdržel se; 4 - 0 - 0

í
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