
ZÁPIS Č. 8
ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 20.10.2015

PŘÍTOMNI: Ing. Zvěřinová, Ing. Součková, Ing. Klusáčková, Ing. Rosecký, Ing. Mrkos, Mgr. Ifrah,
                      Ing. Sedlák, Ing. Růžička, Ing. Havlík
OMLUVENI:

HOSTÉ : Mgr. Navrátil – starosta
                Ing. Klement - místostarosta
                P. Vácová – vedoucí OF
             

PROGRAM : 
1. Rozpočtové opatření č.7/2015
2. Projektové záměry města
3. Různé

Zahájeno : 16.30 h.             Skončeno : 18.55 h.
Předsedkyně výboru přivítala přítomné členy výboru i ostatní hosty.

1. Rozpočtové opatření č.7/2015

Pro informaci obdrželi členové finančního výboru přehled vývoje daňových příjmů podle tranší. 
Daňové příjmy se v letošním roce pomalu přibližují jejich výši v roce 2014 v porovnání ve stejném 
období.
V rozpočtových opatřeních č.7/2015 se navyšují příjmy dle zákona o loteriích tř.1.12 a z prodeje 
pozemků tř.3.1 a na straně výdajů se navyšuje položka 363.11 výkupy pozemků, na konkrétní výdaje 
se rozpouštějí nespecifikované příjmy tř.2.19 dle skutečného plnění, navyšují se odvody PO ( 
z inv.fondu ZŠ Švermova ) tř.2.20 a zároveň výdaje ZŠ Švermova 31.05 – neinvestiční příspěvek na 
vrácení části poskytnuté dotace. Z dotačních titulů jsou největší dotace z MŽP na zateplení HD 
Morava tř.4.43 ( část zateplení provedena již v roce 2014, dokončeno v roce letošním ) a rekonstrukci 
povrchů nám.Republiky tř.4.13 ( akce proběhla v roce 2014 ). Tyto dotace byly vráceny do FSFP 
6399.5. Dalšími rozpočtovými změnami jsou převody mezi výdajovými položkami.
Ing. Zvěřinová – proč se navyšuje položka povrchy Neumannova
P. Vácová – projekt byl doplněn o zastávku MHD a obrubníky, původní cena byla stanovena odhadem
Ing. Zvěřinová – jak klesá počet provozovatelů automatů
P. Vácová – v současné době je na území města 43 provozovatelů, jejich počet se snížil

Finanční výbor po projednání doporučuje ZM schválit mat.č.j.8/2015/OF/2 Rozpočtové opatření 
č.7/2015 
Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Vedoucí finančního odboru paní Vácová informovala členy výboru o tom, jak probíhají práce na 
tvorbě rozpočtu roku 2016. V RM dne 2.11.2015 proběhne 1.čtení rozpočtu, 2.čtení je na programu 
RM dne 16.11.2015. V současné době je sestavena příjmová část rozpočtu, výdaje jsou členěny na 
mandatorní, nemandatorní a investiční ( pokračující z roku 2015 a nutné ). Rozpočet bude sestaven 
jako vyrovnaný se zapojením prostředků ze FSFP.
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2. Projektové záměry města

Finančnímu výboru byl předložen přehled projektových záměrů města spolu s předběžnými termíny 
realizace jednotlivých akcí a předpokládanými náklady. Na strategii rozvoje města se intenzivně 
pracuje. Projektové záměry města nebyly předloženy v písemné podobě.
Strategický plán města nebyl zpracován v původním avizovaném termínu, pan starosta předpokládá 
jeho předložení v červnu 2016.
V současné době nejsou volné finanční prostředky, ty, které jsou uloženy na FSFP budou použity 
pouze k předfinancování projektových záměrů s dotačním titulem.
Starosta města Mgr. Navrátil seznámil členy s investicemi, které jsou plánované a zařazené v rozpočtu 
roku 2016.
K danému tématu proběhla živá diskuse
Mgr. Ifrah – navrhuje sestavit přehled jednotlivých investičních akcí a jejich plánovanou výši v roce 
2016, doplnit ho o plán investic v letech následujících  ( výše finančních prostředků – záměry 2016 –
2018 – z nich priority ).

     
      3. Různé

Další zasedání finančního výboru 
Dne 24.11.2015 v 15 hodin – návrh rozpočtu na rok 2016

Pozvánky budou zaslány též členům ZM.

Rozdělovník: členové ZM, členové FV
  

Zapsala : Turinská                                                                      Ing. Dagmar Zvěřinová
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USNESENÍ
ze zasedání finančního výboru konaného dne 20.10.2015

PŘÍTOMNI:  Ing. Zvěřinová, Ing. Součková, Ing. Klusáčková, Ing. Rosecký, Ing. Mrkos,
                      Ing. Sedlák, Mgr. Ifrah, Ing. Růžička, Ing. Havlík
OMLUVENI: 

Usn.1/8/2015
Finanční výbor po projednání doporučuje  ZM schválit mat.č.j.8/2015/OF/2 Rozpočtové opatření 
č.7/2015 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se: 0

                                                                                    Ing. Dagmar Zvěřinová




