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Zápis z 4. jednání fmančního výboru ze dne 15.06.2015, 14:30 přístavba MěÚ

Přítomní: Bc Romana Vašková, Ing. Miloš Lasota, Jana Soudková,
Dana Magdálková

Omluvenz Pavel Kamenský

Hosté: Květa Kubíčková, Zdeněk Valenta, Zuzana Machetanzová, Ing. Jitka Steinerová
Poo?. ÍĚÍŇA
Městský úřad Vrbno pod _f‹Ž;fi'am

Program: PIDI
_

1. zahájení, schválení programu MUVP X053.. .. ._ .. --

Š.
převod majetku

VaK51o
správy TS

Datum'
Z 2_ na 2015

. rozpočtová změna č.
4. zpráva FV k závěrečnému účtu města za r. 2014

Či. z, W, §j"§ Ť z 9

5. hospodaření leden - květen 2015
6. vyúčtování plesu pm: g7. diskuze, různé
8. usnesení, závěr

1. program byl schválen bez připomínek, vedením jednání a sepsáním zápisu byla pověřena
Jana Soudková.
Hlasování 4 - 0 - O

2. k převodu majetku VaK (včetně vodovodní a kanalizační Sítě) na TS by mělo dojít k
01.01.2016. Dlouhodobý majetek musí být před vložením do majetku TS oceněn. Náklady na
ocenění by měly činit cca 200 tis CZK. Tuto částku by měly hradit TS. Vedení TS dává
přednost zatím pouze nájemní smlouvě, nikoliv převodu majetku. Tato varianta však není
možná a to Z důvodu, že byla přijata dotace ze SFZP na vybudování kanalizace a ve smlouvě
O poskytnutí dotace se město Zavázalo, že nebude VaK pronajímat.
Za rok 2014 vykazuje hospodaření S vodou ztrátu 416 718.81 CIZK. Důvodem této ztráty je
odpisování majetku VaK (odpisy za r. 2014 v částce 1 645 697,00 CZK). Lze předpokládat,
že Ztráta bude vznikat i v dalších letech. Jestliže budou VaK v majetku TS, bude výsledek
hospodaření TS ovlivněn -může vznikat ztráta.
Převod drobného majetku na TS bude proveden bezúplatně.
V případě, že dojde k větší havárii, TS nemají ?nanční prostředky na úhradu oprav. Z tohoto
důvodu je třeba vyhradit ?nance v rozpočtu města a nákladné opravy profmancovat Z
rozpočtu.
Ucelený přehled úkonů, které byměly být provedeny, byl odeslán právníkům k posouzení - k
dnešnímu dni město Vrbno neobdrželo odpověď.
Všichni Zaměstnanci VaK budou převedení k datu 01.01.2016 pod TS. Odbomým zástupcem
bude pan Sokol, později je možno pověřit i pana Brindzu.
FV doporučuje ZM schválení převodu majetku VaK do Správy TS k datu 01.01.2016 s tím, že
si ZM vyhradí schvalování cen vodného a stočného.
Hlasování: 4 - 0 - 0



3. rozpočtová ziněna č. 2.
Infonnace ing Lasoty O projektu Vítejte ve Vrbně a vybudování skateparku - po té pan Lasota
odchází.
Rekonstrukci V0 v částce 11 mil. je možno pokrýt Z vlastních zdrojů. V letošním roce by již
měly být realizovány pouze akce uvedené V rozpočtu.
Vzhledem k tomu, že město Vrbno nemá zpracován Strategický plán rozvoje, měl by být
sestaven „Zásobník akcí“, ve kterém by byl uveden přehled plánovaných akcí a projektů se
základními informacemi (např. celkové náklady akce, Způsob ?nancování apod.).
FV doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 2.
Hlasování: 3 - 0 - O

4. FV schvaluje Zprávu k Závěrečnému účtu za r. 2014 se zapracovanými připomínkami.
Hlasování: 3 - 0 - 0
5. FV bere na vědomí infonnaci o vývoji hospodaření za období leden - květen 2015
6. FV bere na vědomí vyúčtování plesu - příjmy 43 810,00 CZK, výdaje 70 229,00 CZK.

7. diskuse, různé ~ bez připomínek

8. FV navrhuje ZM přijetí následujícího usnesení:
l

i

ZM schvaluje způsob ?nancování investiční akce Rekonstrukce V0. ve výši 11 mil. CZK
zapojením přebytků Zminulých období.
Hlasování: 3 - 0 ~ O

Jednání bylo ukončeno v 16:30. /
/Mnóu (7

Ve Vrbně pod Pradědem dne 17.06.2015 Jana Soudková
předsedkyně FV



ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU K HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA R 2014

Finančnímu výboru byly předloženy následující dokumenty:

1. účetní Závěrka
2. závěrečný účet města Vrbna pod Pradědem za r. 2014 včetně Zprávy auditora

FV konstatuje, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věmý a poctivý obraz předmětu
účetnictví a ?nanční Situace účetní jednotky
Ze Zprávy auditora vyplývá, že v hospodaření města Za r. 2014 nebyly nalezeny žádné
nedostatky.

Závěr:
Finanční výbor doporučuje ZM Schválení účetní závěrky za r. 2014 a schválení závěrečného
účtu města Vrbna pod Pradědem za r. 2014 bez výhrad.

véłćooá'
/

Cu /
Ve Vrbně pod Pradědem 15.06.2015 Jana Soudková



PREZENČNÍ LISTINA
4.jed.nání ?nančního výboru, konané dne 15.06.2015, 14:30 přístavba. MěÚ Vrbno p. P.
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