
Výroční zpráva 

výboru, komise, racovní sku iny FINANCNÍ VÝBOR 
obdobíod 5.9.2019 31.8.2020 

~--------------------------~ 

Zhodnocení činnosti 

Zastupitelstvo města Svitavy, zvolené pro volební období 2018 - 2022, na svém jednání dne 31. 
10. 2018 zřídilo fmanční výbor, a to na základě zákona o obcích. Úkolem fmančního výboru je 
provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plnit další úkoly, jimiž jej 
pověřilo zastupitelstvo města. 

Finanční výbor, zřízený dne 31. 10. 2018, pracuje ve složení: Mgr. Jiří Žilka (předseda), Ing. 
Jaroslav Kytýr, Ing. Václav Olbert, Miroslav Sedlák, Ing. Pavel Špaček, Ing. Ludmila Talířová, Daniel 
Veselský, Libor Zelinka, Ing. Veronika Žižková. 

Finanční výbor se v období 5. 9. 2019-31. 8. 2020 sešel3x (všechna zasedání řádná dle plánu 
práce). Na jednání 16. 3. 2020 byl projednán návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2020. Finanční 
výbor 7 hlasy (9 členů výboru, 1 proti, 1 se zdržel) doporučil zastupitelstvu města schválit rozpočet 
města na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2022 dle předloženého návrhu. 
Dne 1 O. 6. 2020 projednal výbor výsledky hospodaření města a jím zřízených a založených 
organizací za rok 2019 a účetní závěrku města za rok 2019. 

Přehled jednání: 

• 22. 1. 2020 - Plán práce fmančního výboru na rok 2019 

• 16. 3. 2019- Návrh rozpočtu města na rok 2019 

• 10. 6. 2020 -Výsledky hospodaření města a jím zřízených a založených organizací za rok 
2019 a účetní závěrka města za rok 2019 
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