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1. zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem za I. pololetí roku
2021

Důvodová zpráva:
Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem (FV ZM) za I. pololetí roku
2021
Zasedání Finančního výboru ZM proběhlo v I. pololetí roku 2021 celkem 4 x, jedno zasedání FV ZM
bylo zrušeno z důvodů pandemických opatření ČR (Covid-19).
Účast jednotlivých členů na jednání FV ZM po personálních změnách:
Pavel Vodseďálek - 4; Mgr. Jan Bartoníček - 2; Ing: Jiří Vavruška - 3;
Mgr. Ing. Vít Klein, Ph.D. - 4; Mgr. Zdeněk Kubec - 3; Ing. Lucie Gerychová - 4;
Ivana Kurljuková - 3; PhDr. René Hladík, CSc. - 3; Marcela Hübschová - 3;
20. řádné zasedání – 25. ledna 2021
- za účasti PhDr. Ing. Petra Nedvědického, primátora města, Ing. Věry Nechybové, 1. náměstkyně
primátora a Ing. Rudolfa Jakubce – vedoucího Finančního odboru MmÚ
- členové FV ZM byli seznámeni se zprávou „Plnění rozpočtu za rok 2020“. Tento materiál mohl být
komplexně projednán až po odevzdání FIN 2-12 M, a to po 27.1.2021, takže to bylo informativní
seznámení.
- FV ZM byl seznámen ze stavem přípravy rozpočtu na rok 2021 po provizoriu na rok 2021.
- v bodu různé předseda FV ZM požádal pana primátora, aby nominoval za politické hnutí ANO 2011
nového člena FV ZM, a to místo Ing. Maty, který rezignoval.
- Ing. Jakubec byl požádán o zaslání nově zpracovaného návrhu investic a opraveného Střednědobého
výhledu rozpočtu, až bude hotov.
21. řádné zasedání – 22. února 2021
Za účasti nově zvolených členů FV ZM, účasti PhDr. Ing. Petra Nedvědického, primátora města, 1.
náměstkyně primátora Ing. Outlé a vedoucího Finančního odboru MmÚ Ing. Jakubce.
- podepsán slib mlčenlivosti nově zvolených členů FV ZM, předány stanovy FV ZM nově zvoleným
členům FV ZM a předán plán činnosti FV ZM na I. pololetí roku 2021.
- projednán „Rozpočet města Ústí nad Labem – Magistrátu na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu
na období roku 2022 až do roku 2024.
- určení pracovní skupiny FV ZM k provedení kontroly v Domě dětí a mládeže a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, p.o.
22. řádné zasedání – 29. března 2021
Z důvodu pandemických opatření vlády ČR bylo zrušeno.
22. řádné zasedání – 28. dubna 2021
Za účasti Ing. Evy Outlé, 1. náměstkyně primátora, Ing. Rudolfa Jakubce, vedoucího Finančního
odboru MmÚ, Bc. Martiny Žirovnické, vedoucí OMOSRI MmÚ a Mgr. Aleny Novákové, vedoucí
Právního odboru MmÚ
- Projednáno hospodaření města Ústí nad Labem – Magistrátu za 1. čtvrtletí roku 2021.
- Projednána informace o nápravě závěrů provedené kontroly v Domě kultury Ústí nad Labem
(Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p.o.).
- Projednána informace o soudních sporech města a stav řešení soudního sporu Mariánský most Ústí
nad Labem.
- Ze zasedání FV ZM dne 26. 5. 2021 vypuštěn bod číslo 3. „Informace o výsledku kontroly v DDM a
ZpDVPP Ústí nad Labem, p.o., a to z důvodů trvající pandemie Covid-19, všichni členové FV ZM byli

Důvodová zpráva:
pro.
23. řádné zasedání – 26. května 2021
Za účasti: Ing. Evy Outlé, 1. náměstkyně primátora, Ing. Rudolfa Jakubce, vedoucího Finančního
odboru MmÚ, Ing. Hany Piknerové, vedoucí odd. rozpočtu FO MmÚ, paní Jindřišky Kažimírové,
vedoucí odd. účetnictví FO MmÚ, Bc. Martiny Žirovnické, vedoucí OMOSRI MmÚ a Ing. Dalibora
Dařílka, vedoucího Odboru dopravy a majetku MmÚ.
- Projednání materiálu „Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za
rok 2020“ a doporučení ZM schválit tento materiál
- Informace o nápravě závěrů provedené kontroly v Domě kultury Ústí nad Labem (Kulturní středisko
města Ústí nad Labem, p.o.)
- Podání informace o pojištění odpovědnosti města Ústí nad Labem
- V bodě různé zrušeno usnesení z 28.4.2021 ve věci plánovaného přijetí nového úvěru města na 100
milionů Kč, a to oslovit banky, aby nabídly městu úrokovou sazbu pevnou po celou dobu trvání
úvěrové smlouvy (viz. Usnesení v bodě 5. Zápisu ze zasedání FV ZM dne 28.4.2021). Důvodem je již
přijaté usnesení FV ZM ze dne 22.2.2021 v bodě 8, kdy FV ZM doporučuje schválit v předloženém
znění materiál „Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na rok 2021 a střednědobý výhled
rozpočtu na období roku 2022 až 2024“, jehož návrh na usnesení se v bodě C) 4. c) týkal použití
variabilní úrokové sazby + marže banky s možností v následujících letech přejít na fixní úrokovou
sazbu. FV jednohlasně souhlasil.
24. zasedání FV ZM je plánováno na 23.6.2021.
Zápisy z jednání FV ZM jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města Ústí nad Labem.
Zpracoval: Pavel Vodseďálek, předseda FV ZM

