ZÁPIS Č. 3
ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 30.3.2016

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

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

PROGRAM :
1. Finanční vypořádání roku 2015 a RO č.1/2016
2. Rozpočtové opatření č.2/2016
3. Odměny členům zastupitelstva města
4. PO Sportis – plán investic na 2-3 roky a jejich financování
5. Různé

Zahájeno : 16.30 h.
Skončeno : 18.15 h.
Předsedkyně FV Ing. Zvěřinová přivítala všechny přítomné.

Ředitel PO Sportis MVDr. Kovařík byl omluven z důvodu nemoci.
1. Finanční vypořádání roku 2015 a RO č.1/2016
Materiál Finanční vypořádání a následné RO se odvíjí od hospodaření za rok 2015. Výsledek
hospodaření skončil rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 41.620 tis.Kč. Část tohoto rozdílu byla
použita již ve schváleném rozpočtu na rok 2016 a to ve výši 7.944 tis. Kč. Před rozdělením zbývající
části – 33.676 tis.Kč bylo třeba vypořádat vztah se státním rozpočtem ve výši 27 tis.Kč – účelově
určené prostředky na sociálně-právní ochranu dětí. Do rezervy bylo převedeno 916 tis.Kč. Rozdělené
finanční prostředky jsou předmětem Rozpočtového opatření č.1/2016.
Ing. Rosecký – proč byla navýšena akce Trasy podél barokního mostu
Ing. Klement – jedním z důvodů je změna technologie podloží
Mgr. Navrátil – stavba je rozšířena o lávku u Taferny a rekonstrukci zálivu pro autobus a přechod pro
chodce ( stávající není vyhovující )
Ing. Zvěřinová – navrhuje tuto rozpočtovou položku ( Trasy ) rozdělit na jednotlivé části akce
Ing. Sedlák – počítalo se v projektu se zálivem
Ing. Klement – se zálivem se na parkovišti nepočítalo
Ing. Rosecký – zajímal se o položky mobilní podium a pamětní deska k 17.listopadu
Mgr. Navrátil – v současné době se podium na kulturní a společenské akce půjčuje, jde zhruba o 5-6
dní v roce, cena cca 25 – 30 tis.Kč, mobilní podium lze i pronajímat
Ing. Zvěřinová – ne vždy bylo podium prostorově vyhovující
Mgr. Navrátil – pamětní deska - v současné době není místo, na kterém je možno si připomenout
výročí boje za svobodu a demokracii - 17. listopad, hledá se místo pro umístění této desky
Ing. Rosecký – za jakým účelem se budou vykupovat pozemky
Mgr. Navrátil – výkupy pro bytovou výstavbu a průmyslovou zónu Jamská 2

Ing. Růžička – zajímal se, zda výkupy na Jamské jsou v letošním roce reálné
Mrg. Navrátil – něco se již podařilo zrealizovat, další jednání probíhají
Závěr

Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál čj.13/2016/OF/10 Finanční vypořádání
rozpočtového hospodaření za rok 2015 a rozpočtové opatření č.1/2016.
Hlasování : 7 – 0 – 0

2. Rozpočtové opatření č.2/2016
Vedoucí finančního odboru p. Vácová uvedla, že toto rozpočtové opatření zvyšuje objem rozpočtu
roku 2016 převážně o přijaté dotace a rozpouští se dosud přijaté nespecifikované příjmy.
Členové se zajímali o dotaci na Rozvoj služeb technolog.centra ORP – jde o dotaci proplacenou
zpětně na nákup SW a HW vybavení realizovaného koncem roku 2015, následně proběhlo vyúčtování
Závěr
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál čj.13/2016/OF/11 Rozpočtové opatření č.2/2016
Hlasování : 6 – 0 – 0

3. Odměny členům zastupitelstva města
Od 1.1.2016 vstoupilo v platnost nařízení vlády o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstev.
Navýšení odměn by znamenalo zvýšení předpokládané částky rozpočtu osobních výdajů
neuvolněných zastupitelů o 23.364 Kč. Pokud dojde ke schválení navýšení odměn, budou takto
zvýšené odměny vypláceny od 1.4.2016.
Závěr
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál čj.13/2016/OF/15 Odměny členům zastupitelstva
města
Hlasování : 6 - 0 – 0

4. PO Sportis – plán investic na 2-3 roky a jejich financování
Tento bod byl z důvodu nemoci ředitele MVDr. Kovaříka přesunut na příští zasedání finančního
výboru. Na tomto jednání se finanční výbor seznámí s rozborem ekonomiky PO Sportis a výhledem na
další období

Další zasedání finančního výboru se uskuteční
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Dne 10.5.2016 v 16.30 hodin – PO Sportis – rozbor ekonomiky PO a výhled na další období
- rozpočtová opatření
- případně další aktuální materiály
- plán činnosti na další období

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 30.3.2016
PŘÍTOMNI: Ing. Zvěřinová, Ing. Součková, Ing. Rosecký, Ing. Růžička, Ing. Klusáčková,
Ing. Sedlák, Ing. Havlík
OMLUVENI: Mgr. Ifrah, Ing. Mrkos

Usn.1/3/2016
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál čj.13/2016/OF/10 Finanční vypořádání
rozpočtového hospodaření za rok 2015 a rozpočtové opatření č.1/2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se: 0

Usn.2/3/2016
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál čj.13/2016/OF/11 Rozpočtové opatření č.2/2016
Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se: 0

Usn.3/3/2016
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál čj.13/2016/OF/15 Odměny členům zastupitelstva
města
Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se: 0

Ing. Dagmar Zvěřinová
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