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Z Á P I S z jednání finančního výboru 19. června 2007
Přítomni: za Finanční výbor Ing.Junek, p.Müllerová, p.Nešvarová, Mgr. Novák, Ing.Tomasch.
ostatní Ing.Machek
Omluveni:

PROGRAM:
1) Projednání výsledků hospodaření města k 31. 3. 2007
Finanční výbor byl seznámen s výsledky hospodaření města za 1. čtvrtletí 2007. Hospodaření bylo
téměř po celé období podřízeno pravidlům rozpočtového provizoria.
Bylo podáno vysvětlení :
k naplňování daňových příjmů, poplatků a transferů.
k čerpání výdajů :
- § 1014 – Zvláštní veterinární péče : odchyt holubů 48 tis, psí útulek 40 tis, za deratizaci 59 tis. Kč
- § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň : v částce 988 tis. Kč je obsaženo i vyúčtování
z roku 2006
V průběhu 1. čtvrtletí 2007 bylo provedeno finanční vypořádání roku 2006 a do státního rozpočtu
byly vráceny nedočerpané finanční prostředky za sociální dávky ve výši 2,989 mil. Kč a proveden
povinný odvod 108 tis. Kč za nezaměstnávání tělesně postižených.

2) Projednání návrhu na 1. rozpočtové opatření 2007
Návrh na 1. rozpočtové opatření roku 2007 projednal finanční výbor dle jednotlivých paragrafů a
položek. Vedoucí ekonomického odboru zdůvodnil návrhy na rozpočtové změny a informoval o
přijatém daru od Mondi a obdržených dotacích ze státního rozpočtu. Finanční výbor konstatoval,
že k předloženému návrhu nemá připomínek.
Zapsal: Ing. F.Machek
Jana N e š v a r o v á
předsedkyně finančního výboru

Usnesení z jednání finančního výboru dne 19. 6. 2007 :
1. Finanční výbor bere na vědomí výsledky hospodaření města k 31. 3. 2007.
2. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města ke schválení 1. rozpočtové opatření pro rok
2007.
3. Finanční výbor navrhuje, aby do jednání finančního výboru i zastupitelstva města byly
předkládány výsledky hospodaření za poslední známé období.

Jana N e š v a r o v á
předsedkyně finančního výboru

