ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA
LIBČICE NAD VLTAVOU Č. 7

Datum konání:

20. 4. 2016, od 18:00 do 19:15

Místo konání:

Městský úřad Libčice nad Vltavou

Přítomni:

Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
Ing. Dana Jahodová
Ing. Markéta Zaviačičová
Marcela Majtenyiová

Omluveni:

Ing. Petr Kosík
Ing. Vladimír Urbánek

Program jednání:
1. Úprava rozpočtu města č. 3/2016.
2. Závěrečný účet města za rok 2015 a účetní závěrka za rok 2015.
3. Inventarizační zpráva.
Průběh jednání:
1. Úprava rozpočtu města č. 3/2016
Členové finančního výboru byli seznámeni s návrhem usnesení ve věci odsouhlasení úpravy
rozpočtu č. 3 na rok 2016. Finanční výbor konstatoval, že některé parametry řešení havarijního
stavu vozidla Renault Kangoo, r.v. 1999 nebyly dostatečně vyjasněny. Členové finančního
výboru, požadovali doložení oficiálního dokumentu vystaveného servisní společnosti o
neopravitelnosti vozu a jeho nemožnosti bezpečného provozování. Dále členové finančního
výboru v případě neexistence potvrzení o neopravitelnosti vozu, požadovali předložení
kvalifikovaného odhadu (servisní společností) nákladnosti případné opravy a související
informace k případné likvidace nepoužitelného vozu tj. jak bude naloženo se stávajícím
automobilem v případě pořízení nového automobilu. Nebyla vysvětlena navržená částka
400 000 Kč na pořízení nového automobilu. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města
odložit schválení úpravy rozpočtu č. 3/2016 do vyjasnění požadovaných informací.
2. Závěrečný účet města za rok 2015 a účetní závěrka za rok 2015
Členové finančního výboru byli seznámeni se skutečným stavem plnění rozpočtu města,
výsledky hospodaření ZŠ, MŠ a ZUŠ, zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města
ze dne 18. 3. 2016, rozvahou, výkazem zisku a ztráty a účetními přílohami. Finanční výbor
bere na vědomí, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky při této kontrole a oceňuje pracovníky
za tento pozitivní výsledek a zodpovědnou práci pro město.
3. Inventarizační zpráva
Členové finančního výboru berou na vědomí provedenou inventarizaci hmotného a
nehmotného majetku města Libčice nad Vltavou za rok 2015. Nebyly zjištěny žádné
inventarizační rozdíly.
V Libčicích nad Vltavou, dne 20. 4. 2016.
Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

…………………………

Ing. Dana Jahodová

…………………………

