Zastupitelstvo města Břeclavi
11. zasedání konané dne 18.04.2016
Materiál k bodu č. 6 programu:

Zpráva o činnosti finančního výboru
Zastupitelstva města Břeclavi
(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Břeclavi v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
b e r e n a v ě d o m í informaci o činnosti finančního výboru za uplynulé období formou
zápisu č. 1/2016 a zápisu č. 2/2016, uvedeného v příloze č. 1 zápisu (příloha č. 1 a 2 tohoto
materiálu).

Zpracoval:

Právní garance:

Ing. Ladislav Vašíček
vedoucí odboru
ekonomického
tajemník finančního výboru

JUDr. Hana Dědová, v.r.
odbor kanceláře tajemníka

Dotčené odbory:

Další dotčené odbory:

Předkládá:

Finanční výbor ZM
Leopold Levák, v.r.
předseda finančního výboru

Osoba odpovědná za
zpracovaný materiál:

Stanovisko zastupitelstva města k návrhu usnesení:
schváleno - schváleno s připomínkami - zamítnuto - staženo
razítko a podpis tajemníka MěÚ

Důvodová zpráva
Finanční výbor předkládá zastupitelstvu města průběžnou informaci o činnosti, a to formou zápisu
č. 1/2016 ze dne 21.1.2016 a č. 2/2016 ze dne 17.3.2016.
Ze zápisu č. 1/2016 vyjímáme:

•

Finanční výbor bere na vědomí:
informaci k hospodaření města za rok 2015.

•

Finanční výbor schvaluje:
harmonogram jednání FV na I. pololetí 2016.

•
•

Finanční výbor pověřuje:
tajemníka zabezpečením přehledu dotací poskytnutých v roce 2015 do oblasti kultury, sportu a
sociálních věcí,
tajemníka předložením Zprávy hlavní inventarizační komise za rok 2015.
Ze zápisu č. 2/2016 vyjímáme:

•

•

Finanční výbor pověřil
pana Leopolda Leváka a Ing. Petra Dlouhého kontrolou inventarizace majetku a závazků za rok
2015 u příspěvkové organizace Domov seniorů Břeclav.
Finanční výbor bere na vědomí
informaci ředitele a ekonoma Domova seniorů Břeclav k činnosti a hospodaření PO za rok 2015,
ke změně financování sociální sféry formou tzv. "vyrovnávací platby" od roku 2016 a k činnosti a
rozpočtu - plánu PO v roce 2016.
Zápisy a usnesení jsou též zveřejněny na níže uvedené webové adrese:
http://breclav.eu/obcan-a-sprava/financni-vybor

K materiálu je přiloženo:
Příloha č. 1: Zápis z jednání finančního výboru č. 1/2016
Příloha č. 2: Zápis z jednání finančního výboru č. 2/2016

