FINANČNÍ VÝBOR

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

ZÁPIS
jednání výboru Zastupitelstva města č. 7/2015
Finanční výbor
které se uskutečnilo
v úterý 10.11 2015 od 19:00 hodin
v kavárně „Kamarád“ Heřmanův Městec.
Přítomni:
Omluveni:
Program:

Petr Kotora, Lenka Ulrichová, Zbyněk Čermák, Ferdinand Bouchal,
Ivana Loudová
Jana Krejčíková

1. Stále se nedaří nalézt odpovídajícího člena FV jako náhradu za pana Tomáše Morávka.
Pokud se toto nepodaří do konce roku, navrhne předseda FV na první zasedání ZM
v roce 2016 snížení počtu členů FV.
2. Ve spolupráci se společností cityfinance.cz byl vypracován rozpočtový výhled, který
hodnotí současnou finanční bilanci města a zároveň navrhuje směr pro tvorbu rozpočtu
města na následující léta.
3. Aktuálně se připravuje rozpočet města na 2016, kterému se nejprve bude věnovat ZM
na svém pracovním zasedání dne 23. 11. 2015 (samotné schválení rozpočtu je plánováno
na řádné zasedání ZM na 14. 12. 2015). Cílem rozpočtu je jednoduchost, přehlednost a
minimalizace budoucích rozpočtových změn.
4. Z plánovaných kontrol byla provedena kontrola hospodaření subjektů MŠ Jiráskova a
DDM (zpráva z kontroly řádně podepsána a zveřejněna). Ostatní kontroly buď nejsou
dokončeny, nebo dosud nezačaly, případně budou z kapacitních důvodů odloženy.
5. Z kontroly MŠ Jiráskova a DDM vyplynulo zajímavé doporučení směrem k ZM, a to se
pokusit zajistit jednotné bankovní služby pro samotné město a příspěvkové organizace
města tak, aby byly sníženy bankovní poplatky – současná výše poplatků je nad úrovní
trhu.
6. Zároveň bylo doporučeno, aby se pro příští rok sjednotily termíny kontrol ze strany FV
a zřizovatele (pokud je to možné).
7. Na doporučení pana Bouchala, bude činnost FV rozšířena o kontrolu správy a zúčtování
dotačních titulů (např. zúčtování a využití dotace pro rekonstrukci Sokolovny).
Zápis provedl:

Petr Kotora, předseda Finančního Výboru

Příští zasedání FV: 8. 12. 2015 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

