
Návrh plánu práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje (FV ZÚK) 
na 1. pol. roku 2020 

 
 
 
 
 
1. jednání: pondělí 20. ledna 2020 od 11,00 hodin; KÚ 

 projednání a připomínky k zápisu a usnesení z minulého jednání 
 schválení zprávy o činnosti FV za 2. pololetí 2019 
 informace z 1. dílčího přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019 

Ministerstvem financí ČR 
 plán kontrolní činnosti Finančního výboru ZÚK na rok 2020 

 
 
2. jednání: pondělí 2. března 2020 od 11,00 hodin; KÚ 

 projednání a připomínky k zápisu a usnesení z minulého jednání 
 přehled vývoje daňových příjmů Ústeckého kraje v roce 2020 
 finanční tok Ústeckého kraje na rok 2020 

 
 

3. jednání: pondělí 13. dubna 2020 od 11,00 hodin; KÚ 
 projednání a připomínky k zápisu a usnesení z minulého jednání 
 přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje 
 informace z 2. dílčího přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019 

Ministerstvem financí ČR – 1. část 
 přehled pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací zřizovaných 

Ústeckým krajem k 31. 12. 2019  
 rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019 
 informace z 2. dílčího přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019 

Ministerstvem financí ČR – 2. část 
 
 

4. jednání: pondělí 15. června 2020 od 11,00 hodin; KÚ 
 projednání a připomínky k zápisu a usnesení z minulého jednání 
 rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2020 – 2024 
 rozpočtová pravidla ÚK a příprava rozpočtu na rok 2020 
 plán práce, termíny jednání a kontrolní činnosti Finančního výboru ZÚK na 2. pololetí 

2020 
 přehled vývoje daňových příjmů Ústeckého kraje v roce 2020 
 závěrečný účet a účetní závěrka Ústeckého kraje za rok 2019 
 hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2019 – účetní závěrky 

a rozdělení výsledků hospodaření 
 
 
 
 
 
    připravila: Ing. Michaela Tobiášová, tajemnice FV ZÚK 
 předkládá: Jan Richter, předseda FV ZÚK 

 
 
 
 



Další body do Plánu práce FV ZÚK na 1. pololetí 2020, které mohou být 
zařazovány dle aktuálních termínů: 
 

 Kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje 
 Kontrola hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených krajem, 

nebo které na kraj byly převedeny 
 Další úkoly ve finanční oblasti na základě pověření Zastupitelstva Ústeckého kraje 
 Projednání a stanovisko k opatřením k zabezpečení rozpočtové rovnováhy a 

hospodaření kraje v průběhu roku 
 Vývoj a úpravy rozpočtu kraje 
 Vývoj a úpravy finančního toku kraje 
 Přehled a způsob financování investičních akcí a záměrů kraje, včetně postupu jejich 

realizace 
 Přehled čerpání úvěrového rámce kraje, příp. dalších cizích zdrojů v rozpočtu, práce 

s těmito finančními nástroji 
 Ve spolupráci s ekonomickým náměstkem hejtmanky koncepce finanční politiky 

Ústeckého kraje a jeho příspěvkových organizací 
 Kontakt s peněžními ústavy, pojišťovnami a státními finančními a dozorovými či 

dohledovými orgány při realizaci a kontrole finančního hospodaření Ústeckého kraje 
 Součinnost dle plánu Interního auditu kraje 

 
 
Tento návrh Plánu práce činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje (FV ZÚK) na 1. 
pololetí roku 2020 byl projednán na jednání FV ZÚK dne 18. 11. 2019. 
 


