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Zápis Z 6. jednání finančního Výboru ze dne 19.10.2015

Přítomní: Ing. Miloš Lasota, Dana Magdálková, Jana Soudková, Bc
Pavel Kamenský

Hosté: Ing. Jitka Steinerová
Ěf*ŤŠŤzŤÍ'~~›

me.. .. .. ._

Program:
P Z Z W 'P

1. Zahájení, Schválení programu, procedurální Záležitosti 3. li. Žlllš
2. Roz očęi 2016 .-........-..... .

3. Iůzné
4. Usnesení, závěr QM

1. program byl schválen bez připomínek, vedením jednání a
Jana Soudková.

A

Hlasování 5 - 0 - 0
_

2. paní Magdálková zkonstatovala, že komentář rozpočtu je zpracován tak, žese V něm dobře
orientuje i laik a Vznesla dotaz týkající se provozování VHP. V této době se na území města
Vrbna nacházejí pouze kvízomaty. Jsou to Vlastně „náhrady“ za elektronická hrací zařízení a
jsou provozována bez jakýchkoliv povolení. Z tohoto důvodu podalo město na ministerstvo
?nancí podnět k prošetření. MF zahájilo správní řízení. V příštím roce Se nepočítá S žádnými
příjmy Z provozu VHłP.

ˇ '

Paní Vaškovou zajímaly výdaje na vernisáže a výstavy (navýšení o 150 tis. ve Srovnání S

rokem 2015). Důvodem je prezentace města Vrbna V Senátu Parlamentu ČR. Dále upozomila
na to, že V rozpočtu města je navýšení výdajů pro SKaV ~ Vysvětlení ing. Steinerové:
důvodem je tarifní navýšení mezd pracovníků a pořádání akcí u příležitosti 10. Výročí SKaV a
70. Výročí založení knihovny.

A

Dále ooęnii? Snížení výdajů na pořádání Vxhon?kýoh Slavnosti na 400 tis. CZK. 1

J. Soudková upozornila na to, že výdaj 3612 Zateplení bytů na SV. Michalu ve Výši 4,5 mil.
není výdajem celkovým. Bude podána žádost o dotaci ~ celkové náklady představují cca 11
mil. CZK. Částka 4,5 mil. Představuje podíl města. Byl vznesen požadavek označit veškeré
investiční akce - zda se jedná o investici pouze Z rozpočtu města nebo zda jde O projekt ÉÉÍ
Z dotačních titulů. c

Výdaj na 3613 oprava střechy jesli Jesenická. Finance ve výši 280 tis. CZK alokované V
letošním roce nebyly čerpány. Střecha se opravuje, ale úhrada za opravy proběhne až V r. j

2016. Stejná Situace je i u opravy Smuteční síně (není zahrnuto V návrhu rozpočtu pro r. 2016, xf

ale bude provedena rozpočtová změna) ;:}Ä
Snížení výdajů 1019 Pozemky ~ počítá se S tím, že znalecké posudky budou Vyhotovovány ~

pouze V případě, že žadatel O koupi pozemku nebude akceptovat cenu dle platných Pravidel, _

ale bude mít zájem koupit pozemek za cenu dle znaleckého posudku. *

1337 příjmy za ukládání komunálního odpadu - vzhledem k tomu, že oproti roku 2015 je [Ĺ
příjem navýšen O 200 tis., byl vznesen dotaz, zda se počítá se zvýšením ceny za ukládání
komunálního odpadu. Dle informací ing. Steinerové tomu tak není. Jedná se pouze O přesnější
propočet.
Ostatní bez připomínek. FV doporučuje ZM Schválení rozpočtu pro r. 2016.
Hlasování: 5 ~ 0 - 0



3. V rámci diskuze bylo ing. Steinerovou předloženo hospodaření Za období 01-09/2015 a

łÍIN. Dále byla podána informace O tom, že proběhl předaudit hospodaření Za r. 2015..
Clenové FV Se shodli na dalším termínu jednání a to 16.11.2015 od 14:30, na kterém se
budou zabývat pohledávkami Za Vodně a stočné a za dluhy na nájemném.

Ve Vrbně pod Pradědem dne 02.11.2015 lana Soudková
předsedkyně FV



PREZENČNÍ LISTINA

6.je‹1nání ?nančního výboru, ze dne 19.10.2015, 14:30 v kanceláří vedoucí ?n. Odboru
MěU Vrbno p. P.

Kamenský Pavel

_ ˇ _LaS0taMi10S Ing.

MagdálkOváDana

Soudkoválana

VaškoVáROmanaBc.

Hosté:

Ing. JitkaSteinerOvá


