FINANČNÍ VÝBOR

MěstoHeřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz

ZÁPIS
jednání výboru Zastupitelstva města č. 6/2016
Finanční výbor
které se uskutečnilo
v úterý 8. 11. 2016 od 19:00 hodin
v kavárně „Kamarád“ Heřmanův Městec.
Přítomni:

Petr Kotora, Lenka Ulrichová, Zbyněk Čermák, Ludmila Machová,
Jana Krejčíková, Ivana Loudová
Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního a vedlejšího hospodářství
Ferdinand Bouchal

Hosté:
Omluveni:
Program:

1. Plnění plánu činnosti FV na rok 2016
Průběh je v souladu s plánem činnosti, před dokončením je několik kontrol, všechny
budou dokončeny do 30. 11. 2016 včetně zpráv.
2. Plnění rozpočtu (vč. rozpočtu VH) k 30. 9. 2016
Plnění je v souladu s rozpočtem, žádné významné odchylky.
3. Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec (vč. Rozpočtu VH) na rok 2017
a. FV obdržel první návrh rozpočtu. Další harmonogram procesu schvalování je
RM (9. 11. 2016), pracovní ZM (21. 11. 2016), RM (29. 11. 2016) a konečné
schválení ZM (12. 12. 2016).
b. Charakter rozpočtu je v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem a dle
doporučené dlouhodobé koncepce rozpočtu.
c. Struktura rozpočtu je dokonalejší o vyšší detail některých řádků, jako např.
náklady na chod Městského úřadu, které jsou rozděleny na samotný úřad a
samosprávu (zastupitelské orgány).
d. Pan Vítek komentoval proces vzniku rozpočtu, resp. průběh komunikace
s jednotlivými žadateli a dále pak jednotlivé odchylky (změny vůči rozpočtu
roku 2016).
e. Členové FV spolu s panem Vítkem diskutovali proces a tvar žádostí
jednotlivých PO, zejména pak rozdíl mezi požadovanou a v rozpočtu navrženou
částkou. Pan Vítek potvrdil, že se všemi zástupci PO byla vedena diskuse a po
detailním rozboru byla rozpočtem navržená částka řádně vysvětlena.
FV rozpočet projednal a doporučuje jej k dalšímu průběhu dle výše uvedeného
harmonogramu, finální podoba bude projednána v rámci FV dne 29. 11. 2016.
Zápis provedl:
Příští zasedání FV:

Petr Kotora, předseda Finančního výboru
29. 11. 2016 od 19:00

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC ● WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ
Člen Svazu měst a obcí ČR, DSO Heřmanoměstecko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

