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zhodnocení činnosti

Zastupitelstvo města Svita\.)*, zvolené pro volební období 2014-2018. na svém jednání dne
10,12.2014 ziídilo finanční výboT, a to na základě zákolta o obcích. Úkolem finančnilro výboru je
provádění kontroly hospodaření s majetkem a 1inančními pťostředky města a p]nit další úkoly, jimiž je
pověřilo zastupitelstvo města,

Finančrri výbor, zřízený dne 10.12.2014. pracuje ve složeni: Irrg. Jaroslav KytýI (předseda),
Maftin Kyncl, Ing, Ludmila Talířová, Ing. Václav olbert, Ing, Veronika Žižková, Ing, PaveJ Spaček.
Ing. Petr Němec.

Finanční výbor se poplvé sešel ke svému j§!LI!4L!!LZ|L2q§, kdy členové projednali a
schválili plán práce pro období do 26.8,2015,

Na iednání 11.3.2015 byl projednaní návrh rozpočtu města svita\T pro rok 2015, Návrlr
rozpočtu piedstavil starosta Mgr. David Šimek, Ná\,Th rozpočtu byl člen) finančního \.ýboru hodnocen
jako umímčný a ocenil, že jsou zde rezervy, které v případě naplňovlání příjmů města se zapojí
v druhém pololetí 2015 do rozpočtu. Finanční výbor doporučit Zastupitelsťvu města schválit návrh
rozpočtu města na rok 2015.

Na iednáni 22.4,20l5 byl projednány následující materiályI
1. Výsledky hospodaření města ajim řízených a založených organizací za rok 2014 a účetni

závěrka města k 31,12,2014.
2, Výstedky finančních kontrol útvaru interního auditu za rok 2014,
3, Zpráva o hospodaření s majetkem města zarck2014.

Hospodaření města skončilo přeb},tkem ve výši 19 mil,Kč, ukazatel dluhové služby je meziročně
nižší o 0,33%, Nárůst prostředků na účtech města urnožní jejich zapojení na spolufinancování při
získávání dotační podpory rozvojových projektů města. Finanční výbor doporučil zastupitelstlu města
schválit ce]oroční hospodaření a Závěrečný účet města Svita\T za lok 2014, a také doporučil schválit
účetní závěrku města svitavy sestavenou k 31,12.2014.

Finanční ťbol zrušil svoje iednání Dlánované na 10.6,2015, které bylo zaméieno na plněni pldnu
investičních akcí města, a to Z důvodujejich nízké rozpúcovanosti,

Finanční výbor plánuje na svérrr j9!ryfo|!4qf[!]Q!! projednat plnění plánu a rozpočtu mčsta
sYitalT za l.pololetí 2015, kde projedná i stav rozpracovanosti investičních akcí města obsažených
v rozpočtu na rok 2015.
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