Zápis z jednání Finančního výboru ZM Žatce
dne 4.5.2016
Přítomni: Mgr. Čech, RSDr. Milan Pipal, Kopta, Ing. Jelínek, Ing. Dvorský
Neomluveni:
Hosté: Jaroslav Špička
Zahájení: 8:30 hodin

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Předseda finančního výboru
Kontrola PO Městské lesy
Kontrola PO Chrám Chmele a Piva CZ
Uzávěrky příspěvkových organizací

1) Jednání zahájila tajemnice Finančního výboru ZM Žatce (dále výbor), přivítala přítomné
členy výboru a konstatovala, že výbor je usnášení schopný. Jako ověřovatele zápisu navrhla p.
Ing. Jelínka.
2) RSDr. Pipal vysvětlil novým členům náplň finančního výboru dle zákona 128/2000 Sb. a
požádal členy o navržení kandidátu na předsedu finančního výboru.
Finanční výbor přijal usnesení v tomto znění: „Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu
města Žatce jmenovat předsedou finančního výboru zastupitelstva města Ing. Aleše
Jelínka.“
Hlasování:
pro 4 členové (Ing. Dvorský, p. Kopta, Mgr. Čech a RSDr. Pipal)
Proti: nikdo
Zdržel se: 1 člen (Ing Jelínek)
Návrh na volbu předsedy byl předložen na jednání zastupitelstva dne 9.5.2016 jako dodatečný
materiál.
3) Městské lesy – kontrola. Byl schválen následující harmonogram:
Do 15.5.2016 zaslat panu Ing. Jelínkovi, nebo paní Ing. Sedlákové seznam podkladů, které
bude výbor požadovat připravit před samotnou kontrolou v sídle Městských lesů (pokud
vůbec bude tato nutná). Podle objemu podkladů paní Ing. Sedláková rozhodne, zda půjdou
oskenovat a poslat elektronicky, nebo budou u ní připraveny k nahlédnutí.
Paní Ing. Sedláková vyžádá tyto podklady dne 16.5.2016 u pana ředitele Segeše s tím, že
termín pro jejich dodání je 25.5.2016.
Hlasování:

pro 5 členů (Ing. Jelínek, Ing. Dvorský, p. Kopta, Mgr. Čech a RSDr. Pipal)
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

4) Chrám chmele a piva- kontrola. Byl schválen následující harmonogram:
Do 12.6.2016 zaslat panu Ing. Jelínkovi, nebo paní Ing. Sedlákové seznam podkladů, které
bude výbor požadovat připravit před samotnou kontrolou v Chrámu chmele a piva (pokud
vůbec bude tato nutná). Podle objemu podkladů paní Ing. Sedláková rozhodne, zda půjdou
oskenovat a poslat elektronicky, nebo budou připraveny u ní k nahlédnutí.
Paní Ing. Sedláková, vyžádá tyto podklady dne 13.6.2016 u pana ředitele Ing. Baštýře s tím,
že termín pro jejich dodání je 20.6.2016.
Na příštím zasedání Finančního výboru (7.6.2016) mohou být případně termíny změněny
podle aktuální situace.
Hlasování:

pro 5 členů (Ing. Jelínek, Ing. Dvorský, p. Kopta, Mgr. Čech a RSDr. Pipal)
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
5. Uzávěrky příspěvkových organizací a města:
Podle stavu připravenosti budou projednány na jednání dne 7.6.2016, nebo na dalším jednání
výboru.
Jednání bylo ukončeno v 9:30 hodin.
Další jednání Finančního výboru se uskuteční dne 7.6.2016 od 8:30 hodin.
V Žatci dne 6.5.2016
Ověřil: Ing. Aleš Jelínek

Zapsala: Ing. Renata Sedláková

