STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED
Pro 24. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed plánované na den
1. listopadu 2017.
Finanční výbor ZMČ BS předkládá Zastupitelstvu městské části Brno-střed zprávu
o činnosti za období od 31. srpna 2017 do 18. října 2017.
V uvedeném období byl FV svolán jedenkrát:
50. zasedání FV dne 18. 10. 2017
Hlavní projednávaná témata:
1.
2.
3.
4.

Rozpočtová opatření č. 18, 19, 20 a 21 na rok 2017
Rozpočtové opatření č. 22 na rok 2017
Plán výnosů a nákladů VHČ k 31. 8. 2017
1. etapa návrhu rozpočtu na rok 2018

K jednotlivým tématům:
1. Rozpočtová opatření č. 18, 19, 20 a 21 na rok 2017
Jedná se o informace o přijatých rozpočtových opatřeních, která nepodléhají
schvalování v ZMČ.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.50.17.03, kterým vzal na
vědomí rozpočtová opatření č. 18, 19, 20 a 21 na rok 2017 nepodléhající
schvalování v ZMČ.
2. Rozpočtové opatření č. 22 na rok 2017
Odborem ekonomickým byl předložen a vysvětlen návrh změn rozpočtu
spočívající v rozdělení vyšších příjmů ze sankčních plateb a za užívání
veřejného prostranství do 10 různých organizačních jednotek.
Finanční výbor věc projednal na 50. zasedání a přijal usnesení č.
FV.50.17.04, kterým RO č. 22 doporučil RMČ k projednání a ZMČ ke
schválení.
3. Plán výnosů a nákladů VHČ k 31. 8. 2017
Odbor ekonomický předložil a vysvětlil obvyklý tabelární přehled příjmů a
výdajů s procentním vyčíslením plnění jednotlivých ukazatelů.
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Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.50.17.05, kterým vzal
přehled hospodaření VHČ k 31. 8. 2017 na vědomí.
4. 1. etapa návrhu rozpočtu na rok 2018
Ing. Matejov - vedoucí odboru ekonomického - podrobně vysvětlil postup
přípravy rozpočtu na rok 2018. Příprava probíhá podle Harmonogramu
přípravy rozpočtu na rok 2018 přijatého FV na 48. zasedání.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.50.17.06, kterým věc
doporučil RMČ ke schválení.
-----

Pozvánky s programem na projednání ve FV jsou rozesílány týden před
zasedáním. Členové FV dostávají v předstihu materiály k prostudování. Běžné
materiály jsou členům předkládány v tištěné podobě. Objemné materiály jsou
předkládány jen v elektronické podobě, v tištěné podobě jen na vyžádání a jsou
k dispozici při jednání. Od 46. zasedání jsou všechny projednávané materiály
ukládány také v elektronické podobě na úložišti.
Od 7. zasedání je zaznamenáváno jmenovité hlasování.
FV spolupracuje zejména s Odborem ekonomickým. K bodům předkládaným
odborem podává vysvětlení vedoucí odboru, pan Ing. Tomáš Matejov. Po
rozpravě probíhá hlasování.
FV má přijatý základní harmonogram zasedání pro rok 2017 ve vazbě na
plánované termíny ZMČ. Další zasedání je plánováno na 22.11.2017.
Předseda FV děkuje paní tajemnici a panu vedoucímu OE za včasnou přípravu
podkladů.

V Brně, dne 24.10. 2017

Ing. Bohumil Bílek
předseda Finančního výboru ZMČ BS
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