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1. Návrh závěrečného účtu města Blovice za rok 2009
Bylo pracováno podle návrhu závěrečného účtu zpracovaným
ekonomem města Blovice Ing. Hodkem.
a - Plnění příjmů výdajů
Zde byla provedena kontrola příjmů a výdajů a další finanční operace.
b - Přehled majetku města, pohledávek a závazků
Zde celkově vzrost majetek o 540.998 tis.Kč díky nárůstu dlouh.
hmotného majetku. Pohledávky zaznamenaly nárůst o 5.226 tis.Kč
Prostředky rozp.hospodaření k 31.12.2009 činily 3.938 tis.Kč
Závazky vůči 1JVS a.s. klesly na 5.333tis.Kč,ostatní vzrostly na
42.011tis.Kč
Nesplacené úvěry klesly o12% na 17.519tis.Kč
c - Hospodářská činnost města
Jako tvz.hosp.činnost se účtuje bytové hospodářství spravované firmou
TEBYT BTZ s.r.o.
Celkově bylo ztrátové –1.185tis.Kč, po odečtení odpisu je HV+90tis.Kč
BH dále pořídilo majetek za 1.430tis.Kč.Stav účtu činil 359tis.Kč
d - Dluhová služba
Zadluženost města Blovice klesla,ale dluhová služba se zvýšila na
41,47%.To je způsobeno jednorázovými splátkami úvěrů na
předfinancování dotačních akcí.
e - Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje,
ostatním rozpočtům a dotace poskytnuté.
Dotace do rozpočtu města v roce 2009 byly přijaty ve výši
59.275.079,77 Kč, celkově bylo použito 58.306.127,77 Kč, vratka
nevyčerpaných dotací (2010) 968.552,- Kč.
Dotace poskytnuté:
TJ SOKOL Blovice obdržel od města Blovice 283.00,- Kč ost. dotace
činily 16.303,60 Kč.
f - Hospodaření příspěvkových organizací (PO)
Město mělo v roce 2009 zřízeno 5 PO – ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM, MKS LD
Vzhledem ke zkrácení rozpočtu se dostaly PO do účetní ztráty.
g - Návrh usnesení
Finanční výbor schvaluje závěrečný účet města Blovice za rok 2009 bez
výhrad.
Finanční výbor schvaluje v rámci závěrečného účtu města za rok 2009
výsledky hospodaření PO města Blovice za rok 2009 a čerpání,
hospodářských výsledků do fondu rezerv.

2 .Výsledek hospodaření města za I.pololetí 2010
a - Výdaje
Školství celkem 2.704 tis.Kč
Správa MĚU celkem 14.026 tis.Kč
Kultura a sport celkem 1.756 tis.Kč
Rozvoj města celkem 19.784 tis.Kč
Údržba města celkem 5.541 tis.Kč
Různé výdaje celkem 3.578 tis.Kč
Soc. věci celkem 14.365 tis.Kč
Lesy celkem 1.091 tis.Kč
Kontrola byla provedena podle výsledků hospodaření města které
sestavil Ing. Hodek ekonom města.
b - Příjmy
Dotace celkem 23.887 tis.Kč
Daně celkem 17.540 tis.Kč
Popl. správní , popl. místní a popl. ostatní celkem 4.069 tis.Kč
Kap. příjmy prodeje celkem 255 000,- Kč
Nájmy celkem 309 000,- Kč
Lesy celkem 432 000,- Kč
Bytové hosp. – převod celkem 300 000,- Kč
Zvl. příjmy celkem 1.207 tis.Kč
Kontrola byla provedena podle výsledků hospodaření města které
sestavil Ing. Hodek ekonom města.
3.Návrh III.úpravy rozpočtu města
Finanční výbor provedl kontrolu návrhu III. úpravy rozpočtu města
Blovice,
který sestavil Ing. Hodek ekonom města.
Byla provedena kontrola návrhu v příjmech rozpočtu města a ve výdajích
rozpočtu města.
4.Usnesení
Finanční výbor schvaluje závěrečný účet města Blovice za rok 2009
bez výhrad.
Finanční výbor schvaluje výsledek hospodaření města Blovice za I.
pololetí 2010.
Finanční výbor přezkoumal návrh III. úpravu rozpočtu města Blovice na
III. pololetí 2010. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města
Blovice schválení III. úpravy rozpočtu města Blovice na rok 2010.
5.Závěr
Na závěr finančního výboru, všem přítomným poděkoval p. Plojhar za
činnost ve výboru ve volebním období 2006 – 2010.
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