01.11.2016

Finanční výbor zastupitelstva města
Úvaly

Zápis z řádného zasedání
finančního výboru č. V/2016
Termín

:

Místo

: zasedací místnost městského úřadu, nám. Arnošta z Pardubic

1. 11. 2016
95, Úvaly

Rozdělovník

: členové finančního výboru, starosta města, místostarosta města,
tajemník městského úřadu, tajemník finančního výboru

Přítomní členové : Ing. Helena Váňová, Bc. Jan Němec, Ing. Jana Kytlicová,
Bc. Romana Komínková , Ing. Petr Jankovský
Omluveni

: Ing. Peter Hrubý, Ing. Hana Opálková, Ing. Eva Kiššová, Ing.
Josef Zach

Host:

Ing. Alexis Kimbembe místostarosta, Jitka Hájková vedoucí EO
,

Tajemník výboru : Dana Kyralová

Stav přítomných
V 16.37 hod bylo přítomno 5 členů finančního výboru, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je
zahájeno.

Zahájení, schválení programu jednání
Předsedkyně finančního výboru ing. Helena Váňová přivítala přítomné členy a hosty ing. Alexise
Kimbembeho a pí Jitku |Hájkovou.
Ověřovatelem dnešního zápisu je stanovena Bc. Romana Komínková.
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Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Aktuální čerpání rozpočtu města 1-9/2016
Návrh RO č. 5/2016
TSÚ výkazy, info audit
Kontrolní zpráva náklady města na zajištění činnosti projektového
managementu dotací
Diskuse, různé

Úvod jednání
Předsedkyně FV navrhuje sloučení bodu 1 a 2 z důvodu návaznosti čerpání rozpočtu na navrhované
rozpočtové opatření č.5/2016 a dále zaslaný materiál ke stavu rozpracovaných investic brát jako
informaci bez projednání. Členové souhlasí s programem jednání.

Ad 1) a ad 2)
Aktuální čerpání rozpočtu města 1-9/2016 a návrh
RO č. 5/2016
Členové FV se zabývali rozborem čerpání výdajových a příjmových položek dle dodaného výkazu FIN
za 1-9/2016.
Dále proběhla prezentace navrhovaných změn pí Hájkovou a ing. Kimbembem v příjmové a výdajové
části RO 5/2016.
Příjmová a výdajová část se navyšuje oproti RO 4/2016 o 3 236 200,- Kč.
Po diskuzi a podaném vysvětlení bylo přijato usnesení.

Text usnesení FV V-1/2016

Výsledek hlasování

FV doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh RO č.
5/2016 ve výši 143 177 074,- Kč s připomínkami, ve kterých
upozorňuje na:
1) Vzrůstající tendence podílu běžných výdajů města na
celkových výdajích (nyní 66%, v r. 2015 48%)
2) Problém nárůstu mzdových ukazatelů (zákonné navýšení +
navýšení počtu zaměstnanců oproti předchozím obdobím)

Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se: 0

(Vá, Ně, Ko, Ja, Kyt,)

Usnesení bylo přijato
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Ad 3.) TSÚ – výkazy, audit
Členům FV byly rozeslány výkazy TSÚ k období 9.2016. Současně byla podána ústní informace o
proběhlém auditu za rok 2015. Zpráva je nyní ve fázi podepisování, bude k dispozici na příštím
zasedání FV.
Předsedkyně FV vzhledem k časové náročnosti navrhuje samostatné jednání FV s ředitelkou pí
Slavíkovou k problematice TSÚ (rozbor výkazů, dotazy členů FV, audit. zpráva,)

Text usnesení FV V-2/2016

Výsledek hlasování

FV bere na vědomí informaci o stavu proběhlého auditu v TSÚ
za rok 2015

Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se: 0

(Vá, Ně, Ja, Ko, Kyt,

Usnesení bylo přijato

Ad 4) Zpracovaná kontrolní zpráva :
Kontrola nákladů města na zajištění činnosti
projektového managementu dotací
Ing. Váňová předložila členům FV zpracovanou kontrolní zprávu zadanou usnesením zastupitelstva
města č. Z-31/2014 z 24.4.2014., a to: Kontrola nákladů města na zajištění činnosti projektového
managementu dotací.
Členové FV po prezentaci postupu, a průběhu kontroly diskutovali k závěru, kdy upozorňují na
hledisko možných rizik vyplývajících z případných pochybení ze strany smluvního projektového
manažera a přijali usnesení k této KZ.

Text usnesení FV V-3/2016

Výsledek hlasování

FV bere na vědomí předloženou kontrolní zprávu: Kontrola
nákladů města na zajištění činnosti projektového
managementu dotací zpracovanou dle zadání usnesení
zastupitelstva města č. Z-31/2014.

Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se: 0

(Vá, Ně, Ja, Ko, Kyt,

Usnesení bylo přijato
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Ad 5) Diskuze, různé
V rámci diskuse :
1. Info tajemníka výboru o aktuálních zůstatcích na účtech města:
KB: 15.428.938,- Kč, GE Moneta: 4.276.841,- Kč a ČNB: 21.494,- Kč.:
Celkem 19.727.273 Kč
2. Bc. Jan Němec ve vazbě na úkol z FV provádět 2x ročně periodické kontroly BÚ města
předal zpracovaný přehled stavu zůstatků účtu města Úvaly ke dni 29.7.2016
3. K obdrženým podkladům z EO o čerpání kontokorentu je požadováno upřesnění,
v kterých konkrétních dnech k čerpání došlo a jaké byly ten den stavy na účtech města
4. Informace členky FV o zprostředkované schůzce se zástupci ČSOB s vedením města
k úvěrové politice města
5. Informace o neschválení finanční ústavy
Předsedkyně FV poděkovala přítomným za účast, další jednání FV dle vývoje a potřeby, předpoklad
před plánovaným zasedáním zastupitelstva města. Výhled samostatné schůzky FV s TSÚ.

Zapsala:

…………………………………………………….
Dana Kyralová

…………………………………………
Předseda FV
Ing. Helena Váňová

…… …………………………………………..
Ověřovatel
Bc. Romana Komínková
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