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ZÁPIS 

z 6. řádného zasedání  

Finančního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem (FV ZM) 

konaného dne 27.5.2019 

________________________________________________________________ 

 

Přítomni:  Pavel Vodseďálek  - předseda FV ZM 

Ing. Jaroslava Šamsová - členka FV ZM 

Mgr. Michal Neustupa - člen FV ZM 

Ing. Eva Outlá   - členka FV ZM  

 

Omluveni:  Ing. Martin Mata, MBA - člen FV ZM 

Ing. Lucie Gerychová  - členka FV ZM 

Mgr. Ing. Vít Klein, Ph.D. - člen FV ZM 

 

Hosté:  Ing. Věra Nechybová  - náměstkyně primátora 

Ing. Rudolf Jakubec   - vedoucí Finančního odboru MmÚ 

Mgr. Miloš Studenovský - vedoucí Právního odboru MmÚ 

 

 

1. Úvod jednání – Jednání zahájil předseda FV ZM pan Pavel Vodseďálek 

přivítáním členů.  

 

2. Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem 

za rok 2018 – Členové FV ZM obdrželi předem elektronickou cestou materiály 

k Závěrečnému účtu hospodaření města a účetní závěrce města Ústí nad Labem 

za rok 2018. Ing. Věra Nechybová a Ing. Jakubec na zasedání doplnili k těmto 

materiálům informace a zodpověděli dotazy členů FV ZM.  

 

Ing. Outlá následující den 28.5.2019 zaslala tajemnici e-mailem námitky 

k Závěrečnému účtu hospodaření města a účetní závěrce města Ústí nad Labem 

za rok 2018:  

„Zdržela jsem se hlasování, protože dlouhodobě upozorňuji, že magistrát 

nepostupuje v souladu s legislativou. Jde o systémový problém, finanční 

management ignoruje legislativní změny. Paní Kažimírová je velmi schopná 

úřednice, ale její úloha není v nastavování systému. To je odpovědnost vedení. 

Dle mého názoru je chybou, že se nenechává ověřit účetní závěrka auditorem, 

byl by nápomocen i metodicky a že není obsazeno místo interního auditora. 

Magistrát spravuje cca 2 mld. rozpočet, je to významná částka a měl by k tomu 

být nastaven i odpovídající kontrolní mechanismus.  
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Určitě patří dík finančnímu odboru za zpracování materiálů pro jednání 

zastupitelstva.“ 

 

Proběhlo hlasování o doporučení tohoto bodu Zastupitelstvu města Ústí nad 

Labem ke schválení, s výsledkem: 

Pro: 3 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 1 

Stanovisko k tomuto bodu nebylo přijato, protože nebyla splněna podmínka 

počtu 5 členů k přijetí stanoviska, dle schváleného jednacího řádu FV ZM. 

Z tohoto důvodu bylo svoláno dne 29.5.2019 mimořádné zasedání FV ZM ke 

znovuprojednání Závěrečného účtu hospodaření města a účetní závěrky města 

Ústí nad Labem za rok 2018.  

 

 

3. Informace o soudních sporech města Ústí nad Labem – na zasedání byl 

pozván Mgr. Miloš Studenovský, který seznámil členy s aktuálními informacemi 

o soudních sporech města ÚL a zodpověděl jejich dotazy. 

Ing. Outlá zaslala dne 28.5.2019 e-mailem Mgr. Studenovskému prostřednictvím 

tajemnice FV ZM dodatečné dotazy k jednotlivým soudním sporům. 

 

4. Různé  

Ing. Jakubec poslal dne 23.5.2019 prostřednictvím tajemnice FV ZM e-mailem  

členům tabulky plnění daňových příjmů k 22.5.2019 + odchylky od r. 2013 a 

seznámil členy s vývojem těchto příjmů. Dále členové FV ZM obdrželi tabulky 

plnění rozpočtu k 30.4.2019. 

 

Předseda FV ZM předloží na dalším řádném zasedání FV ZM 26.6.2019 plán 

práce na II. pololetí roku 2019. 

 

Bod jednání „Informace o hospodaření Dopravního podniku města Ústí nad 

Labem, a.s.“ se přesouvá na zasedání v II. pololetí 2019. 

 

V Ústí nad Labem dne 30.5.2019 

 

 Pavel Vodseďálek 

  předseda FV ZM 

 

Zapsala: Bc. Lucie Guerrerová, tajemnice FV ZM 


