Město Štětí

Finanční výbor Zastupitelstva Města Štětí

Zápis z jednání Finančního výboru
1.2.2011
Přítomni:
Ing.G. Tomasch (předseda FV), E. Dzurňáková, J.Nešvarová, Ing.J.Rädisch, L.Novák
(členové), M. Andrt (místostarosta), M.Tydrichová (vedoucí MH),
J. Rosypalová (zapisovatelka)

Program:
•
•
•

Informace vedoucí MH o zabezpečení a údržbě dětských hřišť na území města
Seznámení s rámcovými výsledky hospodaření za rok 2010
Různé

Závěry - usnesení:
1) Schválení progamu
Jednání finančního výboru zahájil předseda pan Tomasch a předložil ke schválení
program jednání. Finanční výbor navržený program schválil.
2) Informace vedoucí MH o zabezpečení a údržbě dětských hřišť na území města
Paní Tydrichová informovala FV jakým způsobem jsou dětská hřiště zajištěna proti
vandalizmu. Na dohodu o činnosti je zaměstnán pan Bušek, který obstarává drobné
opravy hřišť a jejich kontrolu. Spolupráce s Městskou policií není pravidelná.
Na území Města je 21 hřišť. Z toho 4 hřiště na místních částech, 7 nových ve městě
a 10 starých, které se budou postupně likvidovat z důvodu bezpečnosti. Finanční
náklady (roku 2010) na tuto činnost nepřekročily schválený rozpočet.
M. Tydrichová krátce informovala též o zimní údržbě, kterou zajišťuje firmou DORA,
jako v loňském roce ale s podstatně nižšími náklady. Dále veřejnou službou. Paní
Dzurňáková navrhla a ostatní členové FV s ní souhlasili, aby byli oceněni ti, kteří se
pravidelně a ochotně účastnili zimní údržba z řad veřejné služby.
3) Seznámení s rámcovými výsledky hospodaření za rok 2010
M. Andrt podal informaci o rámcových výsledcích hospodaření Města Štětí za rok 2010.
První rozpočtové opatření včetně závěrečného účtu a zprávy auditu bude na programu
jednání ZM nejdříve v dubnu 2011.
4) Různé
V rámci další diskuse byli členové FV informováni o variantách řešení úpravy Ubytovny
pro potřeby města (Palackého 599), statutu malometrážních bytů, které vzniknou
z přestavovaného objektu v Pivovarské ulici, stavu městského bytového fondu obecně,
a o způsobu prodeje nově zasíťovaných pozemků v lokalitě u Stračí včetně stanovení
jejich prodejních cen.
Paní Dzurňáková doporučuje průběžně sledovat úrokové sazby na spořících
bankovních účtech v jednotlivých bankách a reagovat na případné změny.
Ověřovatel zápisu: Ing. Jindřich Rädisch
Ve Štětí dne 1. 2. 2011
Zapsala: Jitka Rosypalová

