
Výroční zpráva 
 

výboru FINANČNÍ 
období od 20.8.2015 do 26.8.2016  
Zhodnocení činnosti 
 

Zastupitelstvo města Svitavy, zvolené pro volební období 2014-2018, na svém jednání dne 
10.12.2014 zřídilo finanční výbor, a to  na základě zákona o obcích. Úkolem finančního výboru je 
provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plnit další úkoly, jimiž je 
pověřilo zastupitelstvo města. 

Finanční výbor, zřízený dne 10.12.2014, pracuje ve složení: Ing. Jaroslav Kytýr (předseda), 
Martin Kyncl, Ing. Ludmila Talířová, Ing. Václav Olbert, Ing. Veronika Žižková, Ing. Pavel Špaček, 
Ing. Petr Němec. 

 
Finanční výbor se v období 20.8.2015 až 26.8.2016 sešel celkem 4x, plánované jednání na 

15.6.2016 bylo zrušeno pro neúčast a Zpráva o hospodaření s majetkem města za rok 2015 byla 
posunuta na jednání plánované na 1.9.2016, kdy se projedná Plnění plánu a rozpočtu města za 
1.pololetí 2016. 

 
Přehled jednání: 

• 26.8.2015 – plnění plánu a rozpočtu města za 1.pololetí 2015 
• 13.1.2016 – plán práce finančního výboru na rok 2016 
• 16.3.2016 – návrh rozpočtu města na rok 2016 
• 27.4.2016 – výsledky hospodaření města a jím řízených organizací a založených organizací 

za rok 2015 a účetní závěrka města za rok 2015 
                 - výsledky inventarizace majetku města k 31.12.2015 
                 - zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015 

 
        Členové finančního výboru Ing. Jaroslav Kytýr a Ing. Veronika Žižková se podíleli na kontrolní 
akci finančního a kontrolního výboru, která byla zadaná zastupitelstvem města dne 23.3.2016 (usnesení 
č.14/C/8). Výsledky kontrolní akce byly předloženy zastupitelstvu 4.5.2016. 

 
 

Přehled účasti jednotlivých členů na jednáních 
26.8.2015 13.1.2016 16.3.2016 27.4.2016 

Ing. Jaroslav Kytýr O O O O 
Martin Kyncl O ----------- O ----------- 
Ing. Ludmila Talířová O ----------- O ----------- 
Ing. Václav Olbert O O O O 
Ing. Veronika Žižková O O ------------- O 
Ing. Pavel Špaček ---------- O O O 
Ing. Petr Němec ---------- O O ----------- 
O – účastnil se; X – neúčastnil se; - omluven 

 
Datum zpracování 26.8.2016                   podpis předsedy  

 


