
Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

za volební období 2014 – 2018 
 

Finanční výbor pracoval od října roku 2015 ve složení: 

předseda: Ing. Jaroslava Šamsová 

tajemník: Pavlína Valušková, FO MMÚ 

Člen: Ing. Jana Procházková 
Ing. Václav Křeček 
Ing. Eva Outlá 
Ing. Radim Bzura 
Ing. Ladislav Šimek, MBA 
Ing. Mgr. Vít Klein, Ph.D.  

 

     Od října 2014 do září 2015 byl předsedou FV Ing. arch. Jan Hrouda. 

     Na svém prvním zasedání schválil FV svůj statut a jednací řád.  

     Celkem proběhlo 38. zasedání FV ZM. Účast na jednáních byla dobrá. Pokud se členové 

nemohli jednání zúčastnit, vždy byli řádně omluveni (tabulky účasti jsou v příloze). 

     FV ZM se na svých zasedáních pravidelně zabýval především návrhy rozpočtů a 

střednědobých výhledů, vyhodnocením rozpočtů a závěrečnými účty v jednotlivých letech. 

Vedoucí finančního odboru Ing. Jakubec pravidelně informoval FV o plnění rozpočtu 

v jednotlivých měsících a odpovídal členů na jejich dotazy. 

    Dalšími body jednání byly kontroly příspěvkových a obchodních organizací, zřízených 

městem: Městské služby, Dopravní podnik, Muzeum, Kulturní středisko města, Činoherní 

studio, Zoologická zahrada, Metropolnet, které provedli jednotliví členové FV. Dále se členové 

FV zabývali dotacemi města poskytovanými v oblasti kultury, sportu, sociálních služeb. FV ZM 

se také zabýval vymáháním pohledávek města, soudními spory města, inventarizací a evidencí 

majetku a směrnicemi k jejich naplňování. Na svém mimořádném zasedání se na žádost paní 

primátorky zabýval FV odprodejem podílu města v Tepelném hospodářství města Ústí nad 

Labem s.r.o. společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., a zpracoval své vyjádření v této věci. 

     Jednání se zúčastňovali jednotliví odpovědní pracovníci příslušných odborů Magistrátu 

města. 

     Během volebního období Zastupitelstvo města neuložilo FV žádný úkol, pouze schválilo 

provedení kontroly v Metropolnetu a.s. 

     Ze všech jednání byly pořizovány zápisy s usneseními, která byla pravidelně kontrolována. 

Jednotliví členové zápisy doplňovali a schvalovali a poté byly tyto zaslány všem zastupitelům a 

vyvěšeny na stránkách Města Ústí nad Labem. 

V Ústí nad Labem 17. 09. 2018 


