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Zápis Z 11. jednání finančního výboru ze dne 21.03.2016

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

ž

" J M n

Hosté: Ing. Jitka Steinerová “ i
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ĹŠŤS'/72, QŽŮl. Zalíájení,procedurální záležitostí
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2. Uprava ceny, vodného a stočného, Zakladatelská listina TS
X

~

3. Rozpočtové opatření č. 2
4. Hospodaření za obdobi leden - únor 2016
5. Dotace Sportovcům, Help in.
6. Návratná ?nanční výpomoc Spolku Přátelé Vrbenska
7. Kulturni dům
8. Projekty Bezpečná cesta, překladiště a sběrný dvůr, cyklostezka Mnichov, Zateplení
Svatého Michala
9. Návrh OZV
10. Diskuze autobusové zastávky na ul. Nádražní, a radou schválené výše dotací
ll. Usnesení, Závěr

l. program byl schválen bez připomínek, vedením jednání a sepsáním zápisu byla pověřena
Í

Jana Soudková.
Hlasování 4 ~ O ~ O

2. Úprava ceny, vodného a stočného, Zakladatelská listina TS.
a) Cena vodného a stočného, FV byly předloženy konečné materiály, které byly projednány i
v RM, kde je navrhováno Zvýšení ceny stočného o 0.30 CZK. V podkladových materiálech
jsou uvedeny skutečnosti roku 2015. Kalkulace na r. 2016, kterou by předložily TS, není k
dispozici. Důvodem navýšení ceny stočného je skutečnost, že V r. 2011 uzavřelo město se
SFŽP Smlouvu o Spolu?nancování dostavby kanalizace Mnichov - Železná. Součástí Smlouvy
je ?nanční analýza, ve které se město zavazuje navyšovat ceny stočného.
FV doporučuje ZM schválit navýšení ceny stočného na 24,94 CZK bez DPH.
Hlasování 4 - 0 - 0
b) Změna zakladatelské listiny spočívá v tom, že Zde bude nově uvedeno, že ZM je vyhrazeno
rozhodovat o cenách Za vodné a stočné. Přestože hospodaření TS nevykazuje žádná
pochybení, bylo by v rámci objektívity vhodné, Změnit auditora. Nejedná se o projev
nedůvěry, ale V případě, že audit hospodaření provádí stále Stejný auditor, může docházet k
„provozní slepotě“. Z tohoto důvodu FV navrhuje implementovat do Zakladatelské listiny
povinnost změnit auditora hospodaření každých 5 let.
Hlasování 4 - O - O
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3. Rozpočtové opatření č.2/2016. Členové FV byli seznámeni S návrhem rozpočtového
opatření a doporučují ZM jeho schválení.
Hlasování 4 - 0 - 0
4. Hospodaření leden - únor 2016.
FV bere na vědomí informaci O hospodaření za období leden - únor 2016.
Hlasování: 4 - O - O

5. Dotace na sport, kulturní a společenské akce, Help In
a) FV bere na vědomí informaci O sumách, které budou vyplaceny v rámci dotačních
programů II. Podpora sportovních organizací a akcí, III. Podpora kulturních a společenských
akcí.
FV doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací v navrhované výší (u dotací na podponi
sportovních organizací připomíná nutnost doložit nejen vyúčtování, ale i výroční zprávu).
Hlasování: 4 - 0 - O

b) Dotace společnosti Help In o. p. s. na spolufinancování běžných výdajů pečovatelské
služby.
FV doporučuje ZM schválit dotaci
Hlasování: 4 - 0 - 0
6. Návratná ?nanční výpomoc Spolku Přátelé Vrbenska. Jedná se o částku 200 000, která
bude vrácena v termínu do 30.08.2016.
FV doporučuje ZM poskytnutí ?nanční výpomoci.
Hlasování: 4 - 0 - 0
7. Kulturní dům - jedná se o souhlas se zahájením příprav na nákup bývalého klubu LNH. FV
konstatuje, že nemá k dispozici informace O nákladech na opravy. Také nebyly vyčísleny
provozní náklady. Do budoucna se jedná o každoroční výdaje Z rozpočtu města v řádech
milionů korun.
FV nedoporučuje koupi bývalého klubu LNH.
Hlasování: 4 - 0 - O

8. Projekty. FV konstatuje, že není k dispozici aktuální Seznam akcí (zásobník projektů), které
jsou plánovány a které chceme zrealizovat. Stačí zpracovat tabulku, kde je uveden název
akce, ?nanční náročnost a informaci, Z jakých zdrojů bychom chtěli ?nancovat. Na webu
města je k dispozici přehled k 26.09.2013, který by bylo dobré aktualizovat.
a) Bezpečná cesta -je možno požádat zpětně o dotaci na chodník Zlatohorská.
FV doporučuje ZM schválit podání Žádosti o dotaci.
Hlasování: 4 - 0 - 0
b) Překladiště a sběrný dvůr - souvisí s projektem vybudování kompostárny. Vzhledem k
tomu, že odpadové hospodářství je v kompetenci TS, členové FV se shodli na tom, že
žadatelcm o tuto dotaci by nemělo být město Vrbno, ale TS. Dále není zcela jasné, Zda
provozovatelem bude město či TS.
FV souhlasí s podáním žádosti o dotaci.
Hlasování: 4 - 0 - 0
c) Cyklostezka Mnichov
FV doporučuje ZM schválit podání žádosti O dotaci.
Hlasování: 4 - 0 - 0
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d) zateplení bytových domů SV. Michala
nabízejí se 2 varianty financování.

1. ?nancování S dotací představuje náklady cca 20 mil. CZK, přičemž dotace by činila
cca 5,4 mil. CZK

2. zrealizovat Zateplení V rozsahu nutném pro energetickou úsporu ~ tyto náklady
představují cca 9 mil. CZK s tím, že bychom ?nancovali za pomoci úvěru.

Vzhledem k tomu, že úroky Z úvěru se V Současné době pohybují kolem 1% FV doporučujeZM schválit variantu č. 2
Hlasování: 4 «~ 0 ~ O

9. Návrh OZV
Jedná se pouze o Změnu V textové části týkající se poplatku Za psa.
FV doporučuje schválení OZV.
Hlasování: 4 - 0 - O

10. Diskuse, různe' - FV byl předložen přehled dotací, které byly schváleny RM. Dále byla
podána informace o možném přemístění autobusové zastávky na ul. Nádražní.
J. Soudková podala informaci o tom, že V listopadu loňského roku RM zrušila poskytování
příspěvků na vnitřní vybavení bytů. K tomuto bodu podala vysvětlení ing. Steinerová, která
členům FV sdělila, že vzhledem ke změně Zákona O rozpočtových pravidlech územních celků
(250/2000 Sb.). musí být S každým příjemcem sepsána veřejnoprávní smlouva O dotaci, která
bude zveřejněna na úřední desce. Z tohoto důvodu byla tedy pravidla Znišena.
Dále byla podána informace, že na úřední desce byl vyvěšen rozpočet DSO Bruntálsko prorok 2016, který bude Schvalován na členské schůzi.

/
Ve Vrbně pod Pradědem dne 28.03.2016 Jana Soudková

předsedkyně FV

l
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192 jednání ?nančního výboru

21.03.2016, 14:30 MěÚ Vrbno p. P., kancelář vedoucí ?n. odboru
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