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Zápis Z 10. jednání finančního výboru ze dne 22.02.2016

Přítomní: Ing. Miloš Lasota, Dana Magdálková, Jana Soudková,
Bc Romana Vašková, Pavel Kamenský

Hosté: Ing. Jitka Steinerová IM
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l. Zahájení, schválení programu É
^ ,

2. Pohledávky k 31.12.2015 Ť

3. Vyúčtování dotací na sport jj :P »Š42 É

4. Veřejnezakázky 2015 z P ›‹ ~›
5. Diskuze, různé s V v

6. Usnesení, Závěr W o _ ,t
l

1. program byl schválen bez připomínek, vedením jednání a Sepsáním zápisu byla pověřena
` Jana Soudková.

Hlasování 5 - O _ O

2. Pohledávky k 31. 12. 2015, FV konstatuje, že S pohledávkami se průběžně pracuje.
Veškeré pohledávky za vodné a stočné byly postoupeny TS, tudíž se již V přehledu
neobjevují. Bylo konstatováno, že pohledávky, které vznikly za Svoz komunálního odpadu do
r. 2010 by již měly být vedeny jen na podrozvaze (nejedná se o výmaz dluhu). .

Hlasování 5 - 0 - 0

3. Vyúčtování dotací na sport Za r. 2015. Jednotlivé sportovní organizace, kterým byla
poskytnuta dotace Z rozpočtu města, předaly vyúčtování v požadovaném termínu. FV bylo
předloženo vyúčtován SK, které bylo již kompletně zpracováno ing. Steinerovou.
FV konstatuje, že ZM schválilo usnesením č. 50/3/2015 Zásady rozdělení částky vyčleněné v
rozpočtu města sportovním klubům a oddílům pro období 2015-2018. V těchto zásadách je
uvedeno, že k vyúčtování dotací bude doložena i výroční Zpráva. Tento požadavek již není
obsažen ve veřejnoprávních smlouvách, které byly S příjemci dotace Sepsány. Dodat výroční
zprávy současně S vyúčtováním dotací je nereálné. Jako reálný se jeví tennín předložení
výroční Zprávy do 30.06.
FV bere na vědomí informaci o vyúčtování dotací na sportovní činnost a doporučuje ZM
změnit Zásady rozdělení částky vyčleněné v rozpočtu města sportovním klubům a oddílům
pro období 2015-2018 v bodu předložení výroční Zprávy do 30.06.
Hlasování: 5 - 0 - 0
4. Veřejné Zakázky 2015. Veřejné Zakázky malého rozsahu jsou administrovány dle Směmice
č. 3/2015 a jejich přehled je veden u vedoucích odborů.
FV bere na vědomí informaci O veřejných zakázkách za r. 2015
Hlasování: 5 - 0 - 0



PREZENČNÍ LISTINA

10. jednání ?nančního výboru

22.02.2016, 14:30 MěÚ Vrbno p. P., kancelář vedoucí ?n. Odboni
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