FINANČNÍ VÝBOR

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

ZÁPIS
jednání výboru Zastupitelstva města č. 5/2016
Finanční výbor
které se uskutečnilo
v úterý 6.9.2016 od 19:00 hodin
v kavárně „Kamarád“ Heřmanův Městec.
Přítomni:

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

Hosté:
Omluveni:
Program:
1. Komentář k navrhované rozpočtové změne číslo 2/2016, která bude předkládána ZM
dne 19.9.2016 (ing.Miloslav Vítek):
a. Příjmy – RZ se netyká strany příjmů
b. Výdaje:
i. Navýšení pojištění (změna majetku) a TIC (propagace)
ii. Snížení nákladů MP (postupný nárůst personálu)
iii. Rozpuštění rezerv do rozvoje dětských hřišť a navýšení nákladů akce
„rekonstrukce Konopáčská“.
iv. Snížení/zvýšení rozpočtů investičních akcí (rekonstrukce chodníků na
hřbitově a workoutové hřiště v Bažantnici versus víceúčelové hřiště na
Konopáči a doplnění dalších prvků do workoutového hřiště
v Bažantnici).
Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Heřmanův Městec schválit
Rozpočtové opatření ZM číslo 2/2016.
2. Personální změny na odboru finančním a vedlejšího hospodářství – pan Vítek
prezentoval změny a aktuální personální složení odboru včetně kompetencí a
zastupitelnosti.
3. Plán spolupráce FV a odboru FaVH do konce roku 2016 se zaměří zejména na
spolupráci v oblasti přípravy rozpočtu města na rok 2017 (pan Vítek bude pozván na
jedno z dalších zasedání FV práve za účelem přípravy rozpočtu).
4. Provedené kontroly – v průběhu prázdnin byla dokončena kontrola PO Dům
s pečovatelskou službou, zápis z kontroly bude zveřejněn do konce září.
5. Plán kontrol do konce roku 2016 v souladu s plánem činnosti:
a. Kontrola inetrních směrnic
b. Kontrola poskytování dotací města (do fáze přidělení)
c. Kontrola vybrané investiční akce
6. Termíny zasedání FV do konce roku – 25.10 a 29.11.2016
Zápis provedl:
Příští zasedání FV:

Petr Kotora, předseda Finančního výboru
25.10. 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

