Město Štětí

Finanční výbor Zastupitelstva Města Štětí

Zápis z jednání Finančního výboru
5. 4. 2011
Přítomni:
Ing.G. Tomasch (předseda FV), E. Dzurňáková, J.Nešvarová, Ing.J.Rädisch,
L.Novák (členové), J. Rosypalová (zapisovatelka)

Program:
•
•
•
•
•

Odsouhlasení plánu práce FV na 1. polovinu roku 2011
Projednání závěrečného účtu za rok 2010
Informace o přijatých transferů za 1. čtvrtletí roku 2011
Grantový systém
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) Odsouhlasení plánu práce FV na 1. polovinu roku 2011
Předložený plán práce na 1. polovinu roku 2011 byl odsouhlasen 5 hlasy z 5
přítomných členů FV. Tím byl jednohlasně schválen.
3) Projednání závěrečného účtu roku 2010
Závěrečný účet byl projednán, tak jak byl předložen FV bez podstatných připomínek.
Připomínky se týkaly překročení rozpočtu u médií. FV doporučuje věnovat větší
pozornost čerpání médií (půjčování objektů Města k různým akcím a následné
kontroly elektroměrů a vodoměrů).
4) Informace o přijatých transferů za 1. čtvrtletí roku 2011
Pani Rosypalová podala informaci o transferech, které Město Štětí obdrží nebo
obdrželo v 1. čtvrtletí roku 2011. Jedná se především o transfery určené na soc.
dávky, školy, pečovatelskou službu.
5) Grantový systém
Informace o grantovém systému a jeho nových pravidlech. FV se zajímal o grant SK
Mondi, kde si žádají sportovci o 1 500 000,00 Kč. Pan Novák, jako člen SK Mondi
podal vysvětlení o čerpání grantu.

6) Různé
FV se usnesl, že dne 18. 4. 2011 bude mít mimořádné jednání o 1. rozpočtovém
opatření roku 2011.
Pan Novák bude informovat na řádném jednání FV 3. 5. 2011 o průběhu investičních
akcí a jejich finančním čerpání. K tomuto bude pozván pan Přemysl Pech – vedoucí
Investic a majetku města.
Dalším pozvaným hostem bude pan Janeček Martin – vedoucí odboru Vnitřních věcí.
Podá informaci o využití transferů pro školy.
Paní Nešvarová a pan Rädisch dne 15. 4. 2011 navštíví Ekonomický odbor, kde se
budou zajímat o byty a nebytové prostory, které jsou vlastnictvím Města Štětí a
Město je členem SVJ. Na další jednání připravit rozbor zimní údržby. Pani Nešvarová
informovala o možnosti získání dotace ze ŽP. Informace bude předána příslušnému
odboru.

Ověřovatel zápisu: Ing. Jindřich Rädisch

Ve Štětí dne 6. 4. 2011
Zapsala: Jitka Rosypalová

