
 

Výroční zpráva finančního výboru zastupitelstva města Svitavy za 1. 
pololetí roku 2011. 

Finanční výbor je zřízen zastupitelstvem  města na základě zákona o obcích. Jeho úkolem je 
především provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a provádět další 
úkoly z pověření zastupitelstva.    

 Finanční výbor, zvolený zastupitelstvem města Svitavy dne 8. 12. 2011,  se poprvé sešel dne 
2.2. 2011. Jedinou náplní tohoto jednání bylo sestavit plán práce na rok 2011.  

Rychle následovalo jednání dne 16.2. – návrh rozpočtu města pro rok 2011, za účasti starosty 
města Mgr. Šimka. Po představení rozpočtu města proběhla celá řada dotazů k sestavení rozpočtu a k 
jednotlivým položkám. Rád bych zmínil, že finanční výbor řeší komplexnost a vyrovnanost rozpočtu s 
důrazem na případná rizika při financování. Neřešíme potřebnost a důležitost jednotlivých položek 
rozpočtu, to je úkolem zastupitelstva. Výsledkem jednání bylo jednohlasné doporučení zastupitelstvu 
města schválit předložený rozpočet. 

Dne 23.3. 2011 za účasti interního auditora Ing. Vetešníka proběhlo jednání o výsledcích 
finančních kontrol a účinnosti interního kontrolního systému za rok 2010 a výsledky inventarizace 
majetku města. 

27.4.2011 bylo na jednání finančního výboru hlavním programem seznámení s výsledky 
hospodaření města a jím založených organizací za rok 2010. Na našem jednání jsme opět uvítali 
starostu města a využili jeho přítomnosti k vyjasnění některých otázek. Zastupitelstvu jsme doporučili  
schválit celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2010 spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města za rok 2010 bez výhrad. 

Dne 13. 6. 2011 proběhla v rámci kontrol investičních akcí prohlídka Seniorcentra, přítomní 
členové výboru měli možnost posoudit aktuální situaci stavby Seniorcentra. 

V samotném závěru bych rád poděkoval členům výboru za jejich práci pro město Svitavy a  
konstruktivní atmosféru.  Velké poděkování patří Ing. Koudelkové a paní Burešové z odboru financí, 
bez jejichž práce bych si jednání finančního výboru nedokázal představit. 

 

Ing. Petr Němec 

předseda finančního výboru 

příloha : tabulka účasti jednání: 

 



 

 

 

členové výboru - termín 2.2.2011 16.2.2011 23.3.2011 27.4.2011 13.6.2011 

Ing. Špaček přítomen přítomen omluven přítomen přítomen 

Ing. Olbert přítomen omluven přítomen omluven přítomen 

Ing. Filoušová přítomen přítomen přítomen přítomen omluven 

RNDr. Kárská přítomen přítomen přítomen přítomen omluven 

I. Brůnová přítomen přítomen přítomen omluven omluven 

MVDr. Šafář přítomen přítomen přítomen omluven omluven 

Mgr. Brýdl - člen do 27.4. omluven omluven omluven omluven   
Ing. Talířová - člen od 
13.6.         přítomen 

Ing. Němec přítomen přítomen přítomen přítomen přítomen 

S. Vodička přítomen přítomen omluven přítomen přítomen 


