
U S N E S E N Í 

 

Z 24. JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMO STŘEKOV KONANÉHO 

DNE 19.06. 2017 

 

 

 

 Závěrečný účet MO Střekov za rok 2016  

FV ZMO Střekov projednal předložený návrh a 

      A/ Bere na vědomí  
      1.Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MO Střekov za rok 2016  

      2. Nápravná opatření ke zjištěním uvedeným ve zprávě o výsledku hospodaření MO Střekov za   

      rok 2016 

      B/ Doporučuje ZMO Střekov   

      1. Souhlasit s celoročním hospodařením s výhradami, na základě nichž přijme MO Střekov                                   

      opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. 

      2. Schválit finanční vypořádání MO Střekov za rok 2016 dle důvodové zprávy.  

 

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

Nová Ves 

FV ZMO Střekov projednal předložený materiál a doporučuje ZMO Střekov schválit prodej 

nemovitosti. 

 

 Nabytí pozemku p. č. 204/4 v k. ú. Střekov  

FV ZMO Střekov projednal předložený materiál a doporučuje ZMO Střekov schválit bezúplatné 

nabytí nemovitosti. 

 

 Nabytí pozemku p. č. 204/5 v k. ú. Střekov  

FV ZMO Střekov projednal předložený materiál a doporučuje ZMO Střekov schválit odkoupení 

nemovitosti. 

 

 Prodej nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 717, v k. ú. Brná 

nad Labem. 

FV ZMO Střekov projednal předložený materiál a doporučuje ZMO Střekov schválit prodej 

nemovitosti. 

 

 

 Kontrola zadávání poskytování a vyúčtování finančních prostředků na kulturní akce 

konané v roce 2017 

FV ZMO Střekov zkontroloval vyúčtování kulturní akce pálení čarodějnic, konané panem 

Schnebergerem Miroslavem a bere je na vědomí bez připomínek. 

 

 Kontrola vyúčtování kulturních akcí pořádaných ÚMO Střekov v roce 2017 

FV ZMO Střekov projednal předložený materiál a doporučuje ÚMO Střekov 

1. Doplnit fakturu dodavatele Vydavatelství Forte s.r.o. č.NF5/17/000184 – propagační materiál na 

kulturní akci Mezi Dvorci o přílohu s uvedením množství a jednotkovou cenou dodaného 

propagačního materiálu a aby objednávka obsahovala konkrétní množství objednaného materiálu. 



2. U Dodavatele Třešňák Josef – Otevírání řeky : doprava, obsluha, aby objednávka č.Z508170055 

obsahovala podrobnější informace, tzn. doprava v rozmezí např.10 až 15 hodin v intervalech po ½ až 

1 hodině pro projížďky po řece Labe apod. 

 

3. Doplnit fakturu dodavatele Munčínský Roman č.NF5/17000165 – propagace MO na kulturní akci 

Otevírání řeky o odkaz na regionální televizi o natočeném xxx-minutovém spotu, odvysílaném v čase 

xxx. 

 

4.Zkontrolovat usnesení č.264/2017 z 19. jednání ZMO Střekov, konané dne 23.02.2017, aktualizovat  

plán kulturních aktivit ÚMO Střekov pro rok 2017, opravit rozpočet na základě proběhlých akcí a 

informovat Zastupitelstvo MO Střekov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Nechybová Věra  

                                                                                            předsedkyně  FV ZMO Střekov 
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