ZÁPIS Č. 9
ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 13.12.2016

PŘÍTOMNI: Ing. Zvěřinová, Ing. Klusáčková, Ing. Součková, Ing. Havlík, Ing. Růžička
OMLUVENI: Mgr. Ifrah, Ing. Sedlák, Ing. Mrkos, Ing. Rosecký

HOSTÉ : Mgr. Navrátil - starosta
Bc. Vácová – vedoucí OF

PROGRAM :
1. Rozpočtové opatření č.7/2016
2. Různé

Zahájeno : 16.30 h.
Skončeno : 17.50 h.
Předsedkyně FV ing. Zvěřinová přivítala přítomné, program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy.

1. Rozpočtové opatření č.7/2016
Bc. Vácová uvedla, že předložené rozpočtové opatření upravuje a dorovnává rozpočtové položky dle
skutečnosti, rozděluje nespecifikované příjmy, přijaté účelové dotace a upravuje zdroje u položky
Místní akční plán a Volby do zastupitelstev krajů, kdy došlé dotace byly poskytnuty pouze zálohově a
rozpočtovým opatření se upravují na základě skutečného plnění. Dále jsou provedeny převody mezi
výdajovými položkami, z nichž za zmínku stojí úprava zdrojů pro pokrytí vypořádání DPH přesunem
finančních prostředků z rezervy. Jedním ze zdrojů rezervy je vrácený příspěvek na provoz ze
Sociálních služeb ve výši 450tis.Kč.
Ing. Havlík – jak se vyvíjí příjmy
Bc. Vácová – město již obdrželo 1.tranži daňových příjmů za měsíc prosinec, sdílené daně tak
dosahují téměř 100% plnění ( upravený rozpočet – 219.964tis.Kč, skutečnost 219.705tis.Kč ).
Na závěr informovala Bc. Vácová členy finančního výboru o tom, že dne 30.12.2016 bude Rada města
schvalovat ještě jedno rozpočtové opatření, které upraví rozpočet o došlé dotace v období mezi
Zastupitelstvem města konaného dne 15.12.2016 a koncem roku 2016 tak, aby tyto účelové prostředky
mohly být do konce roku vyplaceny.

Závěr
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j.18/2016/OF/1 Rozpočtové opatření č.7/2016

Hlasování : 5 – 0 - 0

2. Různé
Ing. zvěřinová – informovala členy finančního výboru o přípravě, probíhajících jednáních a studii na
rekonstrukci ČOV.
Mgr. Navrátil – seznámil přítomné členy finančního výboru se situací v oblasti odpadového
hospodářství ( zvýšení poplatků, v roce 2024 dojde k ukončení skládkování na skládce v Ronově,
studie řešení formou překladišť ).
Další zasedání finančního výboru se uskuteční
Dne 25.1.2017 v 16.30h.
Projednány budou aktuální materiály.

Rozdělovník: členové ZM, členové FV

Zapsala : Turinská

Ing. Dagmar Zvěřinová
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USNESENÍ
ze zasedání finančního výboru konaného dne 13.12.2016
PŘÍTOMNI: Ing. Zvěřinová, Ing. Klusáčková, Ing. Součková, Ing.Havlík, Ing.Růžička
OMLUVENI: Ing. Sedlák, Ing. Mrkos, Ing. Rosecký, Mgr. Ifrah

Usn.1/9/2016
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j.18/2016/OF/1 Rozpočtové opatření č.7/2016
Hlasování : 5 – 0 - 0

Ing. Dagmar Zvěřinová
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