
l'lUVPP@@04S01

Zápis Z 13. jednání fmančnílio výboru ze dne 30.05.2016

Přítomní: Dana Magdálková, Jana Soudková, Ing. Miloš Lasota

Omluven: Bc Romana Vašková

Hosté: Ing. Jitka Steinerová

Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Závěrečný účet města
3. vyúčtování plesu „ - ›

4. zásady poskytování dotací sportovním organizacím Č)

5. Diskusse ˇ' -

6. Usnesení
7. Závěr

1. program byl schválen bez připomínek, vedením jednání a Sepsáním zápisu byla pověřena
Jana Soudková.
Hlasování 3 - 0 - 0
2. závěrečný účet města
Ing. Steinerová předložila návrh závěrečného účtu města. Tento dokument zatím neobsahuje
údaje Z účetní závěrky Technických Služeb a číslo usnesení, pod kterým RM ve funkci Valné
hromady tuto účetní Závěrku schvaluje. Jedná se o údaje, které by měly být obsaženy v
závěrečném účtu, který bude Schvalován na jednání ZM 22.06.16, v RM však budou
projednány až 29.06.
Závěrečný účet města musí být projednán a schválen ZM V termínu do 30.06. Vzhledem k
tomu, že by měl obsahovat i vybrané údaje Z účetních Závěrek obchodních společností
zřízených městem, není vhodné nechávat schvalování účetních Závěrek na poslední chvíli.
FV doporučuje ZM schválit Závěrečný účet města za rok 2015 bez výhrad a pověřuje Janu
Soudkovou Sepsáním Zprávy FV k hospodaření města.
Hlasování 3 - 0 ~ 0

3. vyúčtování plesu
Příjmy: 73 200,00 CZK
Výdaje: 75 777,00 CZK
Ztráta: 2 577,00 CZK
FV bere na vědomí vyúčtování městského plesu.
Hlasování 3 - O - 0
4. Zásady poskytování dotací sportovním organizacím města.



J . Soudková informovala o tom, že při poskytnutí dotací sportovním organizacím dochází k
rozporu se Schválenými Zásadami, které byly projednány ZM. Problém je V tom, že ve
schválených pravidlech je uvedena povinnost Sportovních organizací předkládat společně S

vyúčtováním poskytnutých dotací i výroční Zprávu. Bylo by vhodné Zásady změnit. Nabízejí
se dva Způsoby řešení této situace S tím, že se každý zastupitel rozhodne podpořit jednu Z
variant.

1. ponechat povinnost předkládat výroční Zprávu S tím, že bude předkládána v termínu
do 30.06.

2. povinnost předkládat výroční zprávu ze Zásad Zcela vypustit.
FV doporučuje ZM změnit Zásady pro poskytování dotací sportovním organizacím v bodu
povinnosti předkládat výroční zprávy.
Hlasování 3 - 0 - 0
5. diskuse
v rámci diskuse přednesla ing. Steinerová rozpočtové opatření 4/2016.
J. Soudková měla připomínku k výdaji na zpracování strategie rozvoje města ve výši 120 000.
Na toto téma již bylo zpracováno Spoustu dokumentů, je otázkou, zda potřebujeme další..
FV doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 4/2016.
Hlasování 3 ~ 0 - 0
Paní Magdálková informovala o Své účasti na prohlídce smuteční síně. Tato byla nabídnuta
zastupitelům ve dvou termínech. Zastupitelé, kteří se prohlídky Smuteční síně zúčastnili, se
shodli na tom, že stavba by měla být dokončena podle projektu. FV navrhuje zařadit na
červnové jednání ZM bod programu dostavba smuteční síně S následujícím návrhem na
usnesení.
ZM souhlasí S dostavbou smuteční síně, tak aby odpovídala architektonický ztvárněnému
záměru a ukládá RM zpracovat přehled nákladů potřebných k úplnému dokončení stavby s
termínem předložení na dalším jednání ZM.
Hlasování: 3~ 0 - 0
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Ve Vrbně pod Pradědem dne 02.06.2016 Jana Soudková
předsedkyně FV
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