FINANČNÍ VÝBOR

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

ZÁPIS
jednání výboru Zastupitelstva města č. 8/2015
Finanční výbor
které se uskutečnilo
v úterý 8.12 2015 od 19:00 hodin
v kavárně „Kamarád“ Heřmanův Městec.
Přítomni:

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

Omluveni:
Program:
1. Za pomoci Lenky Ulrichové se podařilo najít náhradu člena FV za Tomáše Morávka, a
to v podobě paní Ludmily Machové. Paní Machová bude navržena za člena FV na
řádném zasedání Zastupitelstva města dne 14. 12. 2015, po schválení se ujme práce
člena FV.
2. Lenka Ulrichová a Zbyněk Čermák seznámili členy FV s kontrolou průběhu inventury
majetku na sportovní hale. Zpráva z kontroly bude vypracována do konce tohoto roku.
3. Jana Krejčíková seznámila členy FV s průběhem kontroly vedení účetnictví, jejíž
průběh byl prodloužen díky personálním změnám na odboru finančního a vedlejšího
hospodářství.
4. FV se seznámil se zpracovaným rozpočtovým výhledem města Heřmanův Městec a
považuje ho za velmi kvalitní materiál, který srozumitelně analyzuje současný stav
hospodaření města a jasně stanovuje strategii financování pro následující roky.
5. FV se věnoval návrhu rozpočtu VH a rozpočtu města na rok 2016:
a. Předseda FV vysvětlil důvody dvou variant rozpočtu města (bez PO „SPOKUL“
a s PO „SPOKUL“).
b. Předseda FV seznámil členy FV s úpravami, které byly zapracovány do návrhu
rozpočtu po pracovním ZM.
c. Členové FV se shodli, že návrhu rozpočtu VH a návrhu rozpočtu města
Heřmanův Městce na rok 2016 rozumí a tímto doporučují zastupitelstvu města
Heřmanův Městec jejich schválení.
6. FV doporučuje, aby byla nastavena pravidla pro stanovení příspěvku pro jednotlivá PO
v rámci rozpočtu města.
7. FV doporučuje, aby se vybraných zasedání FV účastnil i vedoucí odboru finančního a
vedlejšího hospodářství, pokud je to s ohledem na jeho pracovní dobu jenom trochu
možné.
Zápis provedl:

Petr Kotora, předseda Finančního Výboru

Příští zasedání FV: 19.1 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

