Město Štětí

Finanční výbor Zastupitelstva Města Štětí

Zápis z jednání Finančního výboru
8.3.2011
Přítomni:
Ing.G. Tomasch (předseda FV), E. Dzurňáková, J.Nešvarová, Ing.J.Rädisch,
L.Novák (členové), M. Andrt (místostarosta), J.Rosypalová (zapisovatelka)

Program:
•
•
•
•
•

Informace o úrokových sazbách finančních ústavů GE Money Bank a České
spořitelny
Seznámení s výsledky přezkumu hospodaření za rok 2010
Program činnosti na 1. pololetí roku 2011
Různé
Závěr

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 o úrokových sazbách finančních ústavů GE Money Bank a České
spořitelny
Pani Rosypalová informovala o úrokových sazbách, které nabízí finanční ústavy GE
Money Bank a Česká spořitelna a o způsobu využití úroků ve prospěch Města Štětí.
3) Seznámení se zápisem přezkumu hospodaření za rok 2010
Finančnímu výboru byl předložen zápis o přezkumu hospodaření za rok 2010.
Přezkum prováděli pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje a to v období 24.8. –
26.8.2010, 1.3. – 3.3.2011. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
4) Rozdělení úkolů vyplývajících z programu činnosti Finančního výboru
Pani Nešvarová a pan Rädisch se budou zabývat problematickou bytů, které ještě
zůstaly v majetku Města a Město je členem zřízených SVJ. Jedná se hlavně o výši
nájemného u těchto bytů a poplatků placených SVJ do fondu oprav. Dalším bodem
je prověřit neplatiče a stav pohledávek u bytů a nebytových prostor.
Pani Dzurňáková a pan Tomasch se zaměří na evidenci a vymáhání pohledávek.
Pan Novák ve spojení hlavně s Investičním odborem bude sledovat průběh
investičních akcí dle rozpisového plánu. S tím souvisí i financování těchto akcí.
5. Různé
Pan Andrt informoval FV o příspěvkových organizacích zřízené Městem Štětí.
Uvažuje se o tom, že v roce 2011 se sjednotí metodika účtování externím poradcem.
Dalším bodem jsou byty v Pivovarské ulici. Tímto se zabývala komise Sociálních

služeb a bydlení (výběr uchazečů , kalkulace nájemného atd.) Pani Fořtová a pani
Tydrichová vypracovaly návrh a tento bude přeposlán členům Finančního výboru.

6. Závěr
Na příštím jednání dne 5.4.2011 se projedná závěrečný účet za rok 2010 a 1.
rozpočtové opatření roku 2011.
Ověřovatel zápisu: Ing. Gerhard Tomasch
Ve Štětí dne 9.3. 2011
Zapsala: Jitka Rosypalová

