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Zápis Z 8. jednání nnančního výboru ze dne 07.12.2015

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

Hosté: Ing. Jitka Steinerová 1jj_;

Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Rozpočtové opatření č. 5
3. Vyhlášení dotačních programů

aj /,//,yyb dbH/4. Obecně Závazné vyhlášky
Í N,5. Diskuse, různé

í
P

6. Závěr

l. program byl schválen bez připomínek, vedením jednání a sepsáním zápisu byla pověřena
Jana Soudková.
Hlasování 5 - O - 0
2. Ing. Steinerová předložila rozpočtové opatření č. 5, které schválila RM v rámci
kompetencí, které jí svěřilo ZM. Taro rozpočtová Změna bude přednesena na jednání ZM v
rámci bodu Zpráva O činnosti RM. Pí Soudková uvedla, že by bylo přehlednější, kdyby
rozpočtová opatření projednaná a schválena R M byla na jednání ZM zařazena pod
samostatnými body. Zastupitelé se pak budou lépe orientovat.
Finanční výbor bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 a doporučuje předkládat rozpočtová
opatření schválená RM jako samostatný bod programu jednání ZM.
Hlasování 5 - O - O

3. Vyhlášení dotačních programů pro r. 2016. Ing. Steinerová informovala o drobné změně V
předloženém materiálu - změna spočívá v termínu podání žádostí. Paní Magdálková vznesla
dotaz týkající se uzavírání smluv S příjemci dotace. S jednotlivými žadateli bude uzavřena
pouze jedna Smlouva, ve které budou Speci?kovány dotace na jednotlivé akce (V případě, že
budou poskytnuty dotace na více akcí).
FV doporučuje ZM schválit vyhlášení dotačních programů pro r. 2016
Hlasování 5 - O ~ O

4. OZV - poplatky za komunální odpad se pro r. 2016 nenavyšují. Pí Soudková konstatovala,
že cena Za likvidaci komunálního odpadu každým rokem stoupá. Pí Magdálková uvedla, že
přestože se město Vrbno v rámci kraje umísťuje v třídění odpadu na předních místech, bylo
by dobré občany ještě více motivovat, např. uvažovat O poskytování bonusů. Od poplatků
budou osvobozeni lidé, kteří jsou vedení na ohlašovně MěÚ a jsou nedohledatelní (jedná se O

cca 20 osob)
Poplatky Za psa - dle ing. Steinerové je původní znění diskriminační. Bude-li Změna
schválena, bude poplatek za psa sjednocen na 200 CZK za rok, přičemž nezáleží, Zda je pes



chován v bytě či rodinném domku. Příjmy Z těchto poplatků budou nižší, ale jejich výběr by
se mohl Zlepšit.
FV doporučuje ZM schválit OZV O poplatku za komunální odpad a o místních poplatcích.
Hlasování: 5 - 0 - 0
5. Diskuze, různé
Pí Soudková předala členům FV informace Z pracovního jednání ZM, na kterém byl
projednáván rozpočet města a na kterém ing. Pešatová přednesla aktuální informace k
převodu VaK.
VaK budou převedeny jako Závod, tzn., že na TS budou převedeny i Závazky a pohledávky.
TS již požádaly O povolení Spravovat Vodovody a kanalizace. Dále bylo řečeno, že jsme k
26.11. neobdrželi Souhlasné stanovisko k převodu VaK ze SFŽP, který poskytl dotaci na
vybudování kanalizace Mnichov, Železná. Pí Magdálková Se společně S pí Soudkovou Shodly
na tom, že Za těchto okolností není rozumné převod VaK zrealizovat. Pokud dojde k převodu
VaK bez Souhlasného stanoviska SFŽP, je možné, že by město muselo vrátit dotace, které
fond na vybudování kanalizace poskytl.
FV nedoporučuje ZM schválit převod VaK do doby než obdržíme souhlasné Stanovisko SFŽP
Hlasování 5 - 0 - 0
V rámci různého ing. Steinerová předložila přehled hospodaření Za období leden - listopad
2015.
Další jednání bylo naplánováno na 18.01.2016, 14:30. Na tomto jednání předloží pí Soudková
plán práce pro r. 2016.

Ve Vrbně pod Pradědem dne 13.12.2015 .lana Soudková
předsedkyně FV
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