
Zápis z 22.jednání FV ZMO Střekov ze dne 25.04.2017 

 

Přítomni:  Ing. Věra Nechybová,  Ing. Aleš Smutný, paní Fröhlichová Zdeňka 

 

Omluven: Ing. Marian Chmelina 

 

Pořad jednání: Dle stanoveného plánu kontrolní činnosti pro rok 2017 

 

Program jednání:  

 

1. Účetní závěrka MO Střekov za rok 2016 

2. Vyúčtování hospodaření MO Střekov v rozpočtovém provizoriu v roce 2017 

3. Dohoda o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku č. p. 345 v k.ú. Svádov a 

návrh na zrušení usnesení 20. jednání ZMO Střekov, konaného dne 15. 12. 2009, č. 

451/09/B 

4. Prodej nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem, části pozemku č. p. 174 v k.ú. 

Nová Ves 

 

22. jednání FV ZMO Střekov zahájila předsedkyně Ing. Nechybová v 15:00 hodin přivítáním 

všech přítomných. 

 

Schválení programu jednání: 

Návrh:  Předsedkyně FV ZMO Střekov, Ing. Nechybová vyzvala členy k hlasování o schválení 

programu 22. jednání  

 

Hlasování: pro: 3; proti: 0; zdržel se: 0 

 

K bodu 1 

Účetní závěrka MO Střekov za rok 2016 

 

Diskuze: 

Ing. Nechybová: Příloha č. 5 – Nápravná opatření ke zjištěním uvedeným ve zprávě o výsledku 

přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí n/L, MO Ústí n/L Střekov za rok 2016, v 

textové části nejsou uvedeny konkrétní osoby zodpovědné za provedení nápravných opatření. 

Ing. Nechybová: Příloha č. 5 Nápravná opatření…, zkrátit termíny pro úkoly, které byly 

uloženy k nápravám v souladu s výsledkem přezkoumání hospodaření za rok 2016, vzhledem 

k tomu, že účetní závěrka je schvalována v dubnu roku 2017, je možno ještě účtovat a dále 

vzhledem k tomu, že Krajský úřad Ústeckého kraje bude chtít informace, jakým způsobem je 

se zjištěními nakládáno a jaká byla přijata opatření, FV navrhuje, aby se nápravná opatření, 

pokud je to možné, promítla do účetní závěrky a stala součástí hospodaření roku 2016. 

V případě, že účetní závěrka je již zpracována, uveřejněna a není možno ji jakýmkoli způsobem 

měnit, FV doporučuje termíny zkrátit do května 2017 s ohledem na projednání závěrečného 

účtu  a účetní závěrky  celého města na zastupitelstvu konaném dne 21.06.2017. 

 

Ing. Nechybová: Příloha č. 5 Nápravná opatření…, není uvedeno, jakým způsobem jsou 

nápravná opatření vydávána, v jaké působnosti zda RMO Střekov nebo starosty MO Střekov. 

  

 



FV ZMO Střekov projednal předložený materiál a doporučuje Zastupitelstvu MO Střekov 

v příloze č. 5: Nápravná opatření ke zjištěním uvedeným ve zprávě o výsledku přezkoumání 

hospodaření Statutárního města Ústí n/L, MO Ústí n/L Střekov za rok 2016: 

 

1. v návrhu nápravných opatření, v textu zodpovídá: jmenovat příslušné odbory a 

konkrétní osoby zodpovědné za provedení nápravných opatření. 

 

Hlasování: pro: 3; proti: 0; zdržel se: 0 

 

2. zkrátit termíny pro splnění nápravných opatření do dubna 2017 (pokud je to možné, aby 

se opatření promítla do účetní závěrky a stala součástí hospodaření roku 2016), 

nejpozději však do května 2017 (v případě, že účetní závěrka je již zpracována, 

uveřejněna a není možno ji jakýmkoli způsobem měnit). 

 

Hlasování: pro: 3; proti: 0; zdržel se: 0 

 

3. uvést do návrhu nápravných opatření v jaké působnosti jsou opatření vydávána 

(RMO,starosta) 

 

Hlasování: pro: 3; proti: 0; zdržel se: 0 

 

Úkol:  

Paní Fröhlichová vznesla požadavek: předložit FV podrobný přehled čerpání rozpočtu za rok 

2016 dle jednotlivých položek a dále tabulku s údaji: schválený rozpočet, upravený rozpočet a 

procentuální čerpání rozpočtu za rok 2016. Zajistí a rozešle členům FV Bc. Chmelová Jitka. 

 

Celkové usnesení k bodu 1: FV ZMO Střekov projednal předložený materiál a doporučuje 

ZMO Střekov schválit účetní závěrku MO Střekov za rok 2016. 

 

Hlasování: pro: 2; proti: 0; zdržel se: 1 

 

K bodu 2 

Vyúčtování hospodaření MO Střekov v rozpočtovém provizoriu v roce 2017 

 FV projednal předložený materiál bez připomínek, z rozpočtu měsíčně byla čerpána 1/12 

schválených výdajů z předchozího roku, skutečné čerpání výdajů nepřesáhlo celkový schválený 

měsíční limit, bylo dodrženo doporučení ZMO Střekov. 

 

FV ZMO Střekov projednal předložený materiál a doporučuje Zastupitelstvu MO Střekov 

schválit vyúčtování hospodaření MO Střekov v rozpočtovém provizoriu v roce 2017. 

 

Hlasování: pro: 3; proti: 0; zdržel se: 0 

 

K bodu 3 

Dohoda o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku č.p. 345 v k.ú. Svádov a návrh 

na zrušení usnesení 20. jednání ZMO Střekov, konaného dne 15.12.2009, č. 451/09/B 

K jednání přizvána: paní Landerová Jana, referentka odboru správy obecního majetku 

 

Paní Landerová seznámila FV s předkládaným materiálem, z důvodu chybně zapsaných údajů 

v katastru nemovitostí, spočívajících v duplicitním zápisu vlastnictví k pozemku p.č.345, jedná 

se o chybu ze strany katastru nemovitostí, navrhuje odbor SOM zrušit usnesení č.451/09/B ze 



dne 15. 12. 2009. Z důvodu opravy chyby předkládá odbor SOM návrh na uzavření dohody, 

vypracovanou JUDr. Procházkovou, o narovnání majetku mezi Statutárním městem Ústí n.L. a 

panem O.H. k uvedenému pozemku. Ing. Nechybová oznámila FV, že k uvedenému bodu 

požádá o konzultaci a před jednáním ZMO Střekov dne 27. 04. 2017 vyrozumí členy FV. 

 

FV ZMO Střekov projednal předložený materiál a doporučuje Zastupitelstvu MO Střekov 

uzavřít dohodu o narovnání majetkoprávních vztahů 

 

Hlasování: pro: 0; proti: 0; zdržel se: 3 

 

K bodu 4 

Prodej nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem, části pozemku č.p. 174 v k.ú. Nová 

Ves 

 

FV ZMO Střekov projednal předložený materiál a doporučuje Zastupitelstvu MO Střekov 

schválit prodej nemovitosti v majetku města Ústí n.L., části pozemku p.č.174 v k.ú. Nová Ves. 

 

Hlasování: pro: 3 ; proti: 0; zdržel se: 0 

 

Závěr:    

Termín 23. jednání finančního výboru ZMO Střekov je stanoven na středu 22.05. 2017 v 15:00 

hodin, programem jednání bude  dle plánu kontrolní činnosti FV ZMO Střekov kontrola 

zadávání veřejných zakázek za období leden až duben 2017, program bude upřesněn. 

 

Úkol : zaslat členům finančního výboru přehled o zadaných veřejných zakázkách za uvedené 

období a dále předložit zadávací dokumentaci k VZ. Zajistí Bc. Chmelová Jitka , vz. Petrů 

Michaela. 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16:35:00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Ing. Nechybová Věra  

                                                                                                     předsedkyně  FV ZMO Střekov 
 

 

 

zapsala: Petrů Michaela 
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