Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha —Šeberov za
rok 2017

Finanční výbor se sešel v roce 2017 celkem na pěti jednáních a jednom zasedani kontrolni
skupiny:

Chmwaí—x

Dne 3.5.2017 a projednal následeící body.
)

Plán práce na rok 2017

)

Harmonogram zasedání FV v roce 2017

)

Účetní závěrka za rok 2016

)
)
)

Závěrečný účet za rok 2016
Projednání výsledku přezkoumání hospodaření MČ
Ruzně — nesoulad fakturovaných cen oproti smluvním (Údržba zeleně)

Dne 22.6.2017

1) Dílčí kontrola hospodaření MC za1Q 2017
2)

Zpusob nápravy zjištění ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MC Praha Šeberov nesoulad fakturovaných cen s cenami ve sml 15/2016 o udržbě veřejné
zeleně" (str10 zprávy)

Dne 24.7.2017
1) Podpis prohlášení o mlčenlivosti
2) Volba místopředsedy FV

3)
4)
5)
6)
7)

Jmenování kontrolní skupiny
Revokace usnesení zasedání FV dne 2.5.2017 a FV dne 22.62017
Kontrola hospodaření za rok 2017 postupná po kvartálech podle plánu práce
odsouhlasěněho minulým zasedáním FV dne 2.5.2017
Kontrola fakturace „údržba zeleně" za r. 2016 na základě zjištěných chyb kontrolou
hospodaření za r. 2016 provedenou magistrátem hl. m. Prahy
RUZně

Dne 24.10.2017 zasedání Kontrolní skupiny ke studiu materiálu (2. a 3. čtvrtletí 2017)
Dne 5.12.2017

1) Návrh rozpočtu MC, ZŠ. MŠ na rok 2018, Rozpočtový výhled
2)

Projednání zápisu o kontrole ze dne 24.102017

a)
b)
c)

Kontrola hospodaření 2. a 3. Q 2017
Dokončení kontroly fakturace za udržbu zeleně 2016
Návrh usnesení pro zastupitelstvo MC

Dne 14.12.2017 — mimořádně zasedání

1) Návrh rozpočtu MC na rok 2018
2)

Informace ke zjištění z dílčího přezkoumání hospodaření městské části a opatření
přijatých k nápravě chyb a nedostatku zjištěných při přezkoumání hospodaření MČ za rok
2017 a předchozí roky

Jednání b) lu Aí/numcntmu formou nápisu >“ usnoscním. /\'cřc_jnčnCm po rumem jednaní.
Přílohou zprávy o činnosti je docházka členu FV za rok 2017

V Praze 203.2017
Zpracoval V Mencl

