
Zápis Z 9. jednání finančního výboru ze dne 18.01.2016

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

Hosté: Ing. Jitka Steinerová
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Program: x

ˇ

1. Zahájení, schválení programu f
p

2. Rozpočiovć opatření č. ó/2015 ~

ˇ

3. Rozpočtové opatření č. 1/2016 .
'

;

4. Odměny zastupitelů Ř

S. Hospodaření 1 - 12/2015
É

W “`
1916)“-

6. Žádost o donnancování TJ Sokol, SK *

7. Konečné vyúčtování Vrbno se baví
I

8. Plán práce pro r. 2016
9. Diskuse, různé
10. Závěr

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

2. Ing. Steinerová předložila rozpočtové opatření č. 6/2015, které schválila RM na jednání
18.12.2015. Pí Soudková požádala o zdůvodnění navýšení výdajů na par. 3113 Základní školy
a paragrafu 3722 Sběr a svoz kom. odpadů. Navýšení výdajů na ZŠ je způsobeno přijetím
průtokové dotace. Navýšení výdajů na Svoz komunálního odpadu je způsobeno tím, že v
lednu 2015 byla Technickým službám uhrazena faktura Z prosince 2014.
FV bere na vědomí RO č. 6/2015
Hlasování 4 - 0 - 0
3. Rozpočtové opatření č. 1/2016 ~ většinou se jedná o výdaje, které byly V rozpočtu pro r.
2015, ale nebyly čerpány. U výdajů na dokončení chodníku Zlatohorská se nejedná jen o
převod nedočerpané částky, ale o platby za více práce, změny PD.
FV doporučuje ZM schválit RO č. 1/2016
Hlasování 4 - 0 - 0
4. Odměny zastupitelů
Z nařízení vlády je možno navýšit odměny O 3%. J. Soudková uvedla, že přestože to nelze,
ocenila by, kdyby bylo možné zastupitele a členy výborů a komisí odměňovat i podle účasti
na jednáních. P. Lasota uvedl, že by alespoň jednou ročně měl být na Webu města vyvěšen
přehled účasti na jednáních. Jestliže účast nemá vliv na výši odměny, měla by alespoň
veřejnost vědět, jak se volený zástupce účastní jednání.
FV bere na vědomí informaci o možnosti navýšení odměn.
FV doporučuje ZM nenavyšovat odměny
Hlasování: 4 - 0 - 0



5. Hospodaření 1 - 12/2015.
FV bere na vědomí informaci o hospodaření za období leden - prosinec 2015.
Hlasování: 4 - O - 0
6. Žádost O dofinancování TJ Sokol a SK
U žádosti SK Se jedná o finanční spoluúčast na pořízení nového sněžného skútru pro úpravu
lyžařských běžeckých tras. Ze žádosti není jasné, O jakou částku se jedná. Dle informací ing.
Steinerové se jedná o částku 50 000 CZK: Rozhodování je tedy v kompetenci RM.
U žádosti TJ Sokol se jedná o Spoluúčast cca 1,9 mil CZK (20% Z celkových nákladů
projektu) na vybudování hřiště S umělým povrchem. P. Lasota uvedl, že je velmi obtížné
uspět S podanou žádostí u MŠMT. Tento projekt navrhuje podpořit, bude tak rozšířena
možnost sportovních a volnočasových aktivit. Pí Vašková podpořila názor p. Lasoty.
FV doporučuje ZM odsouhlasit dofinancování TJ Sokol
Hlasování: 2 - 2 - 0
Usnesení nebylo přijato

7. Závěrečné vyúčtování akce Vrbno se baví ~ v prosinci byla přijata faktura OSA
a vyúčtování je tedy kompletní. Příjmy 150 700 CZK, výdaje 835 529,94 CZK, Ztráta
684 829,94 CZK.
FV bere na vědomí vyúčtování akce Vrbno se baví a doporučuje tento materiál předložit jako
bod jednání RM.
Hlasování: 4 - 0 - 0
8. Plán práce pro r. 2016
22.02.2016
21.03.2016
23.05.2016
13.06.2016
12.09.2016
07.11.2016 - rozpočet
05.12.2016
p. Lasota odchází v 15:45, přítomni jsou 3 členové FV

9. Diskuse, různé
J. Soudková informovala, že jedním Z bodu jednání ZM bude vyjádření souhlasu S podáním
žádosti o dotaci MŠMT na opravu tribuny V rozpočtu jsou ?nance na opravu tribuny již
vyhrazeny, V případě, že by byla žádost úspěšná, část ?nancí by se mohla vrátit.
FV doporučuje vyjádřit souhlas S podáním žádosti o dotaci na opravu tribuny
Hlasování 3 - 0 - 0
Dále byla podána informace, že rozhodnutím RM v dubnu 2015 došlo k navýšení nájmu Za
pozemky S platností od 01.01.2016. Nový ceník byl Zaslán členům FV pro informaci.
Proběhla diskuze, Zda již byla předložena nová Zakl. listina TS, ve které by mělo být uvedeno
právo ZM rozhodovat o cenách vodného a stočného. Členové FV se shodli na tom, že by si
RM ve funkci valné hromady měla vyhradit i právo vybrat auditora hospodaření.
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Ve Vrbně pod Pradědem dne 21.01.2016 ana Soudková
předsedkyně FV


