
ZÁPIS 

z 20. zasedání finančního výboru ze dne 14.10.2013 

 

 

Přítomni: ing. Veronika Peštuková, ing. Karel Buchta, ing. Eva Švubová, 

 Ing. Jindřich Kubíček,  

 

Nepřítomni: p. Jan Zaoral, RNDr. Oldřich Vyslouţil, MUDr. Martin Slavík 

 

Hosté: ing. Marie Fomiczewová, ing. Marta Kutílková 

 

Zapisovatel: Ludmila Frenštátská 

    

 

1) Zahájení  

Předsedkyně zahájila jednání, konstatovala, ţe FV  je usnášeníschopný: ze 7 členů FV  

jsou přítomni 4. Seznámila přítomné s programem jednání, návrh na doplnění nebyl 

předloţen. 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) 6. změna rozpočtu města na r. 2013  

3) Různé  

4) Závěr 

 

 

Předsedkyně dala hlasovat o programu. 

 

Hlasování: Přítomno:  Pro:  4    proti: 0    zdržel se: 0 

Program byl schválen. 

 

2) 6. změna rozpočtu města na r. 2013  

  

Paní Frenštátská uvedla projednávaný bod, prošla navrhovaná rozpočtová opatření. 

Zodpověděla dotaz ing Kubíčka – jak bude naloţeno s rezervovanými prostředky  

na případné referendum. V případě, ţe referendum nebude, budou prostředky 

následnou změnou rozpočtu vráceny do rozpočtu města nebo budou pouţity 

na dofinancování voleb do Parlamentu ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Návrh na usnesení: 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit 6. změnu rozpočtu města  

na rok 2013 spočívající v RO 274/2013 – RO 276/2013, kterou se příjmy zvyšují 

o 78 000,--Kč, výdaje se zvyšují o 46 768,-- Kč, financování se snižuje 

o 31 232,-- Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na   333 733 773,69 Kč, 

dle důvodové zprávy.  

 

Hlasování: Přítomno: 4  Pro:    4  proti: 0    zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

3) Různé 

Ing. Kubíček vznesl dotaz, zda se nějakým způsobem prověřují lidé, kteří jsou přihlášeni 

k trvalému pobytu na Městském úřadu v Jeseníku. 

Tento dotaz byl následně prověřen na Odboru správním u pana vedoucího – činnost odboru je 

v souladu se zákony. Ţádný ţadatel o trvalý pobyt na Městském úřadu v Jeseníku  

se neprověřuje.  

Ing. Peštuková předloţila členům finančního výboru návrh - účast finančního výboru 

na rozborech a případných kontrolách u příspěvkových organizacích zřízených městem. 

Členové finančního výboru se dohodli na tom, ţe na příští jednání dne 2.12.2013 jim budou 

Odborem finančním – Oddělením školství předloţeny rozbory + zápisy z projednávání  

za příspěvkové organizace Městské kulturní zařízení Jeseník a Knihovnu Vincence 

Priessnitze. 

 

 

 

 

4) Závěr 

 

Příští řádné jednání FV – 2. prosince 2013, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. Tovární. 

Předsedkyně poděkovala všem za účast a ukončila jednání. 

 

 

Ing. Veronika Peštuková, v.r. 

         předsedkyně FV  

 

 

 

Zapsala: Ludmila Frenštátská 


