
vÝroční zpráva

výboru, komise
období od
zhodnocení činnosti

31. 10.2018 4.9.2019

Zastupitelstvo města Svitavy, zvolené pro volební období 2018 - 2a22, na svém jednání dne 31.
10. 2018 ňidilo finanční qýbor, a to na základé zákana o obcích. Úkolem ťrnančního výboru je
provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plnit další úkoly, jimiž jej
pověřilo zasfupitelstvo města.

Finanční Tlýbor, ňízený dne 31. 10. 2018, pracuje ve složení: Mgí. Jiří Žitt<a (předseda), tng.
Jaroslav K}.t}rr, Ing. Václav Olbert, Miroslav Sedlák, Ing. Pavel Špaček, Ing. LudmilaTalííová, Daniel
Veselský, Libor Zelinka, Ing. Veronik a Žižková.

Finanční výbor se v období 31. l0. 2018 - 4.9.2019 sešel celkem 5x (4 zasedání řádná dle
plánu Wérce, 1 zasedání mimořádné). Náwh rozpočtu města Svitavy na rok 2019 by| projednrán dne
13. 3. 2019 na společném jednání členů zastupitelstv4 členů finančního qýboru, vedení města,
vedoucích odborů a ředitelů městem ňízených a založených organizací. Dne 7 . 5. 2019 byl projednan
dokument Záv&ečný účet města Svitavy zarck 2018 s konstatováním přebytku běžného rozpočtu ve
\rýši |44,5 mil. Kč. Finanční výbor se sešel k poslednímu jednání tohoto období dne 4. 9.20l9,kdy
projednat dokument Hospodaření města Svitavy za 1. pokoletí2}lg.

Přehled jednaní:

o 16. 1.2a19 - Plán ptáse finančního yYboru na rok 2019
o 13. 3. 2019 - Náwh rozpočtu města na rok 2019
l 7.5.2019 - Výsledky hospodaření města a jimďtzenýchazaloženýchorgantzacízarck20|8

a účetní závérkaměsta zarak}Ol}
12. 6.2019 - Nabídka Komerční banky na zajištění urokového riztka u investičního úvěru
(mimořádné zasedání)

4. 9 . 2019 - Hospodaření města Svitavy za 1 . pololet í 2019

přehled účasti iednotliv členů na ních
16. L.2019 13.3.2019 7. 5.2019 12.6.2019 4.9.2019

Msr. Jiří Zilka o o o o o
íns. Jaroslav KWÝr o
Ine. Václav Olbert o o o o o
Miroslav Sedták o o o o
[ng. Pavel Spaček o o o
Lns. Ludmila Talířová o o o o
Daniel Veselslcý o o o o o
Libor Ze|ilka o o o o
[ns. Veronika Zižkoyá o o

O - účastnil se; X-neúčastril se - omluven

Datum zpracovátú podpis předsedy


