FINANČNÍ VÝBOR

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

ZÁPIS
jednání výboru Zastupitelstva města č. 5/2017
Finanční výbor
které se uskutečnilo
v úterý 28.11 2017 od 19:00 hodin
v restauraci „MAPLE“ Heřmanův Městec.
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Program:

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

Aktuální informace od ing. Vítka:
1. Rozdělení agendy v rámci oddělení FaVH
Agenda oddělení FaVH byla po personální stabilizaci rozdělena.
2. Proběhl „předaudit“
Proběhl „předaudit ze strany paní Králové (C.P.A. Audit)
3. Střednědobé výhledy PO
Jednotlivé odevzdali dle nové zákonné povinnosti své střednědobé rozpočtové výhledy,
následně byly konzultovány s ohledem na skutečný návrh rozpočtu města pro rok 2018
a skutečné výšky příspěvky dané PO.
4. Požadavky PO v rámci tvorby návrhu rozpočtu města pro rok 2018
Všechny PO řádně předložily své požadavky na příspěvky od města v rámci návrhu
rozpočtu města pro rok 2018. Se všemi byla výše požadavku řádně konzultována a všem
byla podána odpovídající zpětná vazba.
5. Střednědobý výhled
Spolu s návrhem rozpočtu města a VH byl vypracován střednědobý výhled (vše bude
předloženo na zasedání ZM). Střednědobý výhled predikuje nárůst daňových příjmů do
2020, zároveň stanovuje strop úvěrového zatížení na cca 60 milionů korun (současný
stav úvěrů města této hodnoty zdaleka nedosahuje).
6. Návrh rozpočtu
Rozpočet VH je do značné míry ovlivněn výsledkem hospodaření městských lesů.
Rozpočet města je navržen jako deficitní – deficit je kryt přebytkem hospodaření
z minulých let zejména díky nevyčerpání kapitálových výdajů v posledním roce
z důvodu nedostatku pracovních sil, zejména ve stavebnictví.
Členové FV spolu s ing. Vítkem diskutovali o dalším vývoji správy městských bytů a
městských kotelen s ohledem na skutečnost, že návrh rozpočtu obsahuje položku na
jejich revitalizaci.
Členové FV se shodli, že k návrhu rozpočtu města a VH včetně střednědobého výhledu
nemají námitek, souhlasí s jeho strukturou a tvarem – doporučují jej k projednání
Zastupitelstvu města.
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Další zasedání FV již bez přítomnosti ing. Vítka:
7. Aktuální stav kontrol ze strany FV
Členové FV předložili zprávy a informace z ukončených kontrol. S potěšením lze
konstatovat, že FV splnil stanovený plán činnosti pro rok 2017 schválený ze strany ZM.
S ohledem na fakt, že nadcházející rok bude volebním, shodli se členové FV na snížení
počtu prováděných kontrol – toto bude zohledněno v návrhu činnosti FV pro rok 2018,
které bude předloženo na nadcházejícím zasedání ZM.

Zápis provedl:
Příští zasedání FV:

Petr Kotora, předseda Finančního výboru
Dle stanoveného plánu
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