Město Štětí

Finanční výbor Zastupitelstva Města Štětí

Zápis z jednání Finančního výboru
18. 4. 2011
Přítomni:
Ing. G. Tomasch (předseda FV), E. Dzurňáková, J.Nešvarová, Ing.J.Rädisch (členové), M. Andrt
(místostarosta), J. Rosypalová (zapisovatelka)
Omluven: L. Novák

Program:
•
•
•

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2010
Návrh I. rozpočtového opatření k 28. 4. 2011
Různé

Závěry - usnesení:
1) Schválení programu
Jednání finančního výboru zahájil předseda pan Tomasch a předložil ke schválení program
jednání.
Finanční výbor schvaluje navržený program jednání. [4 pro]
2) Závěrečný účet Města Štětí za rok 2010
Pan místostarosta a pověřená vedoucí Ekonomického odboru předložili podrobný komentář
k závěrečnému účtu Města Štětí za rok 2010. Dále seznámili členy FV s výsledkem přezkumu
hospodaření Města Štětí, který byl bez výhrad a s dalšími materiály, které jsou součástí
závěrečného účtu. Vzhledem k závěrům z přezkumu hospodaření za rok 2010 FV kladně
zhodnotil práci Ekonomického odboru MěÚ.
Členové FV dále diskutovali nad skutečnou výší čerpání výdajů schváleného a upraveného
rozpočtu u některých položek a plněním doplňkových závazných ukazatelů s tím, že výsledné
hodnoty ne vždy korespondují s těmi schválenými. Dosažené rozdíly byly podrobně vysvětleny.
FV přijal v té souvislosti toto usnesení:
Finanční výbor upozorňuje příslušné zodpovědné pracovníky (správce rozpočtu)
na nutnost dodržování schváleného rozpočtu včetně doplňkových závazných ukazatelů
a na nezbytnost veškeré změny včas projednávat v příslušných orgánech města. [4 pro]
Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu Města Štětí schválit předložený Závěrečný účet
Města Štětí za rok 2010 bez výhrad. [4 pro]
3) Návrh I. rozpočtového opatření k 28. 4. 2011
Finanční výbor byl seznámen s I. rozpočtovým opatřením na rok 2011. K tomuto nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu Města Štětí schválit přeložený Návrh
I. rozpočtového opatření k 28. 4. 2011. [4 pro]
4) Různé
Členové FV průběžně informují předsedu FV o plnění svých úkolů, které jim vyplývají ze
schváleného programu na rok 2011.
Ověřovatelka zápisu: J. Nešvarová
Ve Štětí dne 18. 4. 2011
Zapisovatelka: J. Rosypalová

