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ZÁPIS 

z 14. řádného zasedání  

Finančního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem (FV ZM) 

konaného dne 26.02.2020 

________________________________________________________________ 

 

Přítomni:  Pavel Vodseďálek  - předseda FV ZM 

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

Ing. Lucie Gerychová  - členka FV ZM 

Mgr. Michal Neustupa - člen FV ZM 

Ing. Eva Outlá   - členka FV ZM 

Ing. Martin Mata, MBA - člen FV ZM 

Ing. Jaroslava Šamsová - členka FV ZM 

 

Host:  Ivana Černá – vedoucí oddělení kontroly KT MmÚ 

 

 

1. Úvod jednání – Jednání zahájil předseda pan Pavel Vodseďálek, který přivítal 

členy a přítomného hosta. 

Členové FV ZM odsouhlasili body programu zasedání.  

 

2. Informativní seznámení s protokolem z kontroly v příspěvkové organizaci 

Kulturní středisko města Ústí nad Labem – P. Ivana Černá, ved. odd. kontroly 

KT MmÚ seznámila členy s protokolem z kontroly, kterou provedlo odd. 

kontroly KT. Jednalo se o kontrolu finančních operací za období 2017-2018  

(v některých případech i rok 2019). Kontrola v p.o. byla provedena v souladu 

s plánem kontrolní činnosti MmÚ a byla zahájena dne 12.9.2018. 

 

Usnesení: Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

zabývat se protokolem z kontroly v Kulturním středisku města Ústí nad Labem, 

p.o. a vyvodit ze shledaných zjištění uvedených v protokolu o kontrole 

personální důsledky ve vedení příspěvkové organizace. Dále FV ZM doporučuje, 

aby byla co nejdříve zřízena nápravná opatření ke shledaným zjištěním a 

nedostatkům.  

 

3. Různé 

 Tajemnice zajistí pro členy FV plán kontrolní činnosti odd. kontroly KT 

MmÚ na rok 2020. 

 

 Předseda FV požádal vedoucí odd. kontroly KT MmÚ o předložení zprávy 

z kontroly v příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ústí nad Labem 
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(ZOO) a seznámení členů FV ZM s touto zprávou, až bude dokončena. Na 

zasedání týkající se kontroly v ZOO p.o. bude také pozvána náměstkyně 

primátora Ing. Věra Nechybová a vedoucí Kanceláře tajemníka MmÚ.    

 

 Zápis z 13. zasedání FV ZM ze dne 22.1.2020 byl jednomyslně členy 

schválen. 

 

 Tajemnice rozeslala členům dne 3.2.2020 e-mailem seznam příspěvkových 

organizací města Ústí nad Labem. Předseda FV ZM navrhl provést kontrolu 

v příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem a to do června 2020. 

Všichni členové FV ZM s návrhem souhlasí. Tajemnice připraví materiál do 

ZM 27.4.2020 k pověření FV ZM ke kontrole.  

 

 Členové FV ZM obdrželi e-mailem od tajemnice tabulky plnění rozpočtu 

k 31.12.2019 a tabulky s plněním daňových příjmů k 31.1.2020 + odchylky 

od r. 2015. 

 

Usnesení: FV ZM bere na vědomí plnění rozpočtu k 31.12.2019 a plnění 

daňových příjmů k 31.1.2020.  

 

 Tajemnice provede úpravu v plánu práce na I. pololetí 2020 a to u  

15. zasedání 25.3.2020, bod 3 – Určení pracovní skupiny k provedení 

kontroly v příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem. 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 4. 3. 2020 

 

 Pavel Vodseďálek 

  předseda FV ZM 

 

Zapsala: Bc. Lucie Guerrerová, tajemnice FV ZM 
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