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Zápis Z 12. jednání finančního výboru ze dne 05.05.2016

Přítomní: Dana Magdálková, Jana Soudková,
Bc Romana Vašková Ĺ 4 í

Omluven: Ing. Miloš Lasota e

A

Hosté: Ing. Pavla Müllerová, Ing. Jitka Steinerová
Ě

Í

Program: ł

`

l. Zahájení,procedurální záležitosti ”
2. Rozpočtové opatření č. 3 ž

*

Ĺ

3. Česko-polské vánoce
4. Diskuze
5. Usnesení, závěr

Na počátku požádala O účast na jednání místostarostka P. Müllerová.
Seznámila přítomné členy FV se Situaci kolem ubytovny Doma v Mnichově. Stávající
majitelka objektu se Snaží nemovitost prodat. Jediní zájemci, kteří mají úmysl nemovitost
koupit, ji chtějí provozovat jako ubytovnu pro Sociálně Slabé. Existují obavy, že Soužití nově
příchozí komunity S místními obyvateli by bylo velmi problematické. Vedení města jednalo S

místními podnikateli, Zda by nebyl zájem Z jejich Strany o nákup objektu. Zatím bohužel
bezvýsledně. 05.05. v 17:00 by mělo dojít k dalšímu jednání, na které byla pozvána i
předsedkyně FV.
Po zvážení všech možností Se jeví jako jediné řešení odkup této nemovitosti městem a to za
cenu 2,5 mil. CZK. Vzhledem k tomu, že Stávající majitelka na prodej nemovitosti spěchá,
bude tento materiál předložen jako doplňující bod jednání na ZM, které proběhne 09.05.16.
Ing. Müllerová informovala také O důvodech navýšení výdajů na akci Vrbno se baví. Na akci
nelze čerpat žádný Z dotačních titulů a Z tohoto důvodu je třeba navýšit výdaje.
Ve 14:30 ing. Müllerová odchází. ~

Členové FV se shodli na tom, že nákup tohoto objektu může být signálem pro další majitele
nemovitostí, kteří se Snaží Své objekty bezúspěšně prodat. Vytváříme tak nebezpečný
precedens. Není také jasné, jakým způsobem by město nemovitost využilo. Je třeba počítat S

financemi na údržbu a náklady na temperování.
Pokud existuje rozumný podnikatelský Záměr, jak nemovitost provozovat a zájemci
(podnikateli) chybějí prostředky na koupi, město by mohlo pomoci S nákupem této
nemovitosti. Finance by podnikatel následně městu Splácel.
FV nedoporučuje ZM nákup nemovitosti.
Hlasování 3 - 0 - O

l. program byl schválen bez připomínek, vedením jednání a Sepsáním zápisu byla pověřena
Jana Soudková.
Hlasování 3 - 0 - 0



2. rozpočtové opatření č. 3
J. Soudková uvedla, že příjmy, které byly získány Z prodeje nemovitostí a nyní jsou navýšeny
na částku l 500 000 jsou vynaloženy pouze na provozní náklady a nezůstávají na investice V
rámci bytového hospodářství. Jedná se O příjmy mimořádné a dle jejího názoru by neměly být
vynakládány tímto způsobem.
Dále pak členy FV nepříjemně Zaskočilo navýšení výdajů na akci Vrbno se baví.
FV doporučuje ZM Schválení rozpočtového opatření č. 3 S podmínkou, že náklady na akci
Vrbno se baví nepřesáhnou 700 000 CZK.
Hlasování: 3- 0 ~ 0

3. projekt česko - polské vánoce
FV konstatuje, že k tomuto bodu jednání nejsou k dispozici materiály, které by obsahovaly
?nanční analýzu (Zcela stačí plánovaný přehled příjmů a výdajů). Vzhledem k tomu„ že
materiály jsou nedostačujíeí, O tomto bodu nebylo hlasováno.

4. V rámci diskuze byla ing. Steˇmerová požádána O předložení vyúčtování městského plesu na
dalším jednání FV.
V říjnu loňského roku byl schválen strategický plán sociálního začleňování. Zatím nejsou k
dispozici informace O tom, jak je naplňován.
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Ve Vrbně pod Pradědem dne 05.05.2016 Jana Soudková
předsedkyně FV
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