FINANČNÍ VÝBOR

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

ZÁPIS
jednání výboru Zastupitelstva města č. 3/2017
Finanční výbor
které se uskutečnilo
v úterý 23. 5. 2017 od 19:00 hodin
v kavárně „Kamarád“ Heřmanův Městec.
Přítomni:

Petr Kotora, Ivana Loudová, Ferdinand Bouchal, Zbyněk Čermák,
Lenka Ulrichová
ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru FaVH
Jana Krejčíková, Ludmila Machová

Hosté:
Omluveni:
Program:

1. Závěrečný účet za rok 2016
 Dokument byl zaslán členům FV v elektronické podobě
 Závěrečný účet již projednala RM na svém zasedání 16. 5. 2017
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
 Dokument byl zaslán členům FV v elektronické podobě
 Zpracováno společností C.P.A.Audit s r.o. (stejně jako v loňském roce)
 Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků
dle §10 odst. 3 c) zákona 420/2004 Sb.
3. Čerpání rozpočtu města k 31. 3. 2017
 Celkové příjmy ve výši 26,02% a výdaje 14,95% z ročního celkového rozpočtu
 Výsledek hospodaření VH nad očekáváním zejména díky hospodaření Lesů (celkem
hospodaření VH k 31.3.2017 ve výši +395 tisíc CZK, plán rok +413 tisíc CZK)
4. Návrh rozpočtového opatření č.2
 Do nadcházejícího zasedání ZM (12.6.2017) bude předkládáno RO č.2 ve smyslu
zvýšení příjmů o 14.357.700,-CZK a zvýšení výdajů o 13.592.000,-CZK. Jde zejména
o přijetí provozní dotace pro DPS (12MCZK) a příspěvku na činnost VPP
(1.595TCZK).
 FV se tomuto návrhu věnoval a je mu srozumitelný.
5. Zákon o rozpočtové odpovědnosti
 Ing.Miloslav Vítek informoval členy FV o povinnostech vyplývajících z výše
uvedeného zákona, a to jak ve smyslu povinnosti zveřejňovat rozpočet města (v HM již
platné), tak ve smyslu tvořit střednědobý výhled (dříve rozpočtový výhled).
 Město HM již má tento výhled detailně zpracován již z roku 2014, do konce roku musí
tento výhled dle § 228A vypracovat i veškeré příspěvkové organizace.
6. Harmonogram kontrol PO ze strany FV v souladu s činností odboru FaVH
 Členové FV s ing. Vítkem diskutovali soulad obou harmonogramů – konkrétní termíny
dle harmonogramu zaslaného paní Floriánovou.
Zápis provedl:
Příští zasedání FV:

Petr Kotora, předseda Finančního výboru
Dle stanoveného plánu

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

