
Zápis 

ze zasedání Finančního výboru 

Zastupitelstva města Nepomuk 

 

konaného dne 28.11.2016 od 18:45 v Švejk restaurant U Zeleného stromu 

 

Přítomni:  Marie Čechurová, Jan Rojík, Bc. Zdeněk Bouše  

Host: Ing. Jaroslav Somolík 

 

Na zasedání byli přítomni všichni členové Finančního výboru (dále FV). 

 

Předseda FV Zdeněk Bouše zahájil jednání FV v 18:45 hod. 

 

 

Program jednání: 

1. Projednání 10. Rozpočtového opatření roku 2016 

2. Projednání 11. Rozpočtového opatření roku 2016 

3. Projednání Plnění rozpočtu za leden až říjen 2016 

4. Projednání Návrhu rozpočtu pro rok 2017 

5. Projednání rozpočtového výhledu 2017 - 2021 

6. Různé 

 

 

 

Při zasedání byly postupně projednány jednotlivé body výše uvedeného programu: 

 

 

Ad 1)  Projednání 10. Rozpočtového opatření roku 2016 

FV byl podrobně seznámen s 10. Rozpočtovým opatřením a neshledal v něm 

žádných nesrovnalostí – viz. příloha č.1.  

(bere na vědomí) 

 

 

Ad 2)  Projednání 11. Rozpočtového opatření roku 2016 

FV byl podrobně seznámen s 11. Rozpočtovým opatřením a neshledal v něm 

žádných nesrovnalostí – viz. příloha č.2. 

(bere na vědomí) 

 

 

Ad 3)  Projednání Plnění rozpočtu za leden až říjen 2016 

FV byl podrobně seznámen s Plnění rozpočtu za leden až říjen 2016 – viz. příloha 

č.3. 

(bere na vědomí) 



 

 

Ad 4)  Projednání Návrhu rozpočtu pro rok 2017 

FV byl podrobně seznámen s Návrhem rozpočtu pro rok 2017 a doporučuje jej 

Zastupitelstvu města Nepomuk ke schválení – viz. příloha č.4. 

 

(schváleno: 3-0-0) 

 

 

Ad 5)  Projednání rozpočtového výhledu 2017 - 2021 

FV byl podrobně seznámen s rozpočtovým výhledem 2017 – 2021 – viz. příloha č.5. 

 

  (bere na vědomí) 

 

 

Ad 6)  Různé 

FV navrhuje v dalších rozpočtech viditelně vypíchnout náklady na energie (zvlášť 

elektrickou energii i plyn) v Mateřské a Základní škole. Dále FV navrhuje, aby na 

Zasedání městského zastupitelstva, kde se rozhoduje o návrhu rozpočtu na příští rok 

prezentovali svoji činnost SDH Nepomuk, ZŠ a MŠ (prosíme v prezentaci cca. 15 

minutách shrnout to, co se v letošním roce povedlo, co se nepovedlo a plán, cíle pro 

rok následující). 

 

Předseda FV Zdeněk Bouše ukončil jednání FV ve 20:30 hod. 

 

Zapsal: Zdeněk Bouše, Předseda FV 

                                                                         


