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Zápis Z 14. jednání finančního výboru ze dne 20.06.2016

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

Hosté: Ing. Jitka Steinerová
Ing. Iveta Pešatová

Program.
› z „ í „

1. Zahájení, schválení programu “

A

2. Zpráva FV k hospodaření za r. 2015
O

3. Závěrečný účet DSO a Zpráva revizní komise Ť“ Ť If:
4. Rozpočtové opatření 4/2016 .

5. Smlouva O poskytnutí úvěru na Zateplení bytů Sv. Michala “ 55“ ?>É'z‹;l /Ĺ
i

6 Navýšení nájmu v městských bytech ze z Wˇ/L1
J

7. Diskuse “` Ť

8. Usnesení L Z

9. Závěr

1. Program jednání byl schválen, vedením jednání a sepsáním zápisu byla pověřena J.
Soudková.
Hlasování: 5 - 0 - 0
2. Zpráva FV k hospodaření za r. 2015.
J. Soudková přednesla zprávu FV k hospodaření Za r. 2015. Tato zpráva je nedílnou součástí
tohoto zápisu.
FV doporučuje ZM schválit účetní závěrku a závěrečný účet města za r. 2015 bez výhrad.
Hlasování: 5 - 0 - 0
3. Závěrečný účet DSO a Zpráva revizní komise.
FV bere na vědomí informaci o závěrečném účtu DSO a zprávu revizní komise.
Hlasování: 5 ~ 0 - 0
4. Rozpočtové opatření č. 4/2016
J. Soudková informovala o změnách v rozpočtovém opatření č. 4/2016 oproti původnímu
návrhu, který byl přednesen na jednání FV 30.05.2016. První Změna spočívá v tom, že výdaje
na zpracování strategie města činí 135 000,00 CZK (V původním návrhu RO, který byl
předložen 30.05. byla uvedena suma 120 000,00 CZK).
Dále pak přednesla informaci, že původně byly V rozpočtovém opatření vyhrazeny i ?nanční
prostředky na příspěvek (dotaci) na provedení hydrogeologického vrtu pro žadatele Z
Mnichova (V této části již není vodovod). Vzhledem k tomu, že v roce 2013 byly poskytnuty
dotace ve výši 40 000 CZK pro každého žadatele, v návrhu rozpočtového opatření č. 4 bylo
vyhrazeno 120 000 CZK pro 3 žadatele. K 30.05. byly podány 2 žádosti, k dnešnímu dni jsou
evidovány již 3 žádoSti.Z usnesení Z 34. jednání RM nevyplývá, že by se RM těmito Žádostmi



zabývala. Přesto byla žadatelům zaslána odpověď, že dotace na provedení hydrogeologického
vrtu jim nebude poskytnuta a to Z toho důvodu, že je třeba nalézt jiné, komplexní řešení.
Ing. Steinerová informovala O tom, že vedení města již přizvalo k jednání p. Sokola, se
kterým bude tuto problematiku řešit.
Pan Kamenský uvedl, že není ekonomické V této části vybudovávat novou vodovodní síť.
Náklady na rozšíření vodovodu V Mnichově již byly zpracovány v minulých letech a
propočteny na cca 20 mil. CZK, další variantou bylo vybudování městských studen, Ze
kterých by byla voda dále rozváděna. Tato varianta byla Zkalkulována na cca 9 mil.
Nejekonomičtěj ší variantou se proto jeví přispět žadatelům jednorázově 40 000 CZK na
hydrogeologický vrt.
FV navrhuje ZM přijmout následující usnesení.
ZM ukládá RM projednat žádosti O dotaci na provedení hydrogeologického vrtu.
FV doporučuje poskytnutí dotace ve výši 40 000 CZK na žadatele. Je to finančně podstatně
méně náročné. Dalším důvodem je časové prodlení. Situaci občanů, kteří v některých
měsících musejí vodu dovážet je třeba řešit okamžitě.
Hlasování: 5 -v 0 - 0
FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4/2016
Hlasování: 5 - 0 - 0
5. Smlouva O poskytnutí úvěru na Zateplení bytů Sv. Michala.
Úvěr byl poptán u 3 peněžních ústavů, nabídku Zaslaly dva Z nich. Nejlevnější nabídka byla
předložena Českou Spořitelnou.
FV doporučuje ZM uzavření smlouvy na poskytnutí úvěru S Českou Spořitelnou.
Hlasování: 5 - 0 ~ 0

6. Navýšení nájmu v městských bytech
K tomuto bodu jednání byla přizvána ing. Pešatová. V návrhu usnesení je počítáno S tím, že k
nájmu budou uživatele bytů hradit příplatek a to u bytů, kde bylo provedeno Zateplení a
vyměněna okna Za plastová.
Členové FV se shodli na tom, že jako lepší varianta se jeví navýšení nájmu O 3,00 CZK/m2
U bytu o velikosti 65m2 by byl nájem navýšen o 195 CZK/měsíc.
Ing. Pešatová uvedla výši nájemného V městských bytech v okolních městech a obcích.
Pohybuje se okolo 35 CZK/m2 'město Vrbno od roku 2010 nájem nezvyšovalo a výše
nájemného činí 28,59 CZK.
J. Soudková uvedla, že navyšování nájmů je Záležitosti nepříjemnou, ale bohužel
nevyhnutelnou. Ti, kteří zvýšený nájem nej sou schopni hradit, mohou Zažádat O sociální
dávky prostřednictvím ÚP.
P. Lasota uvedl, že není dobré navyšovat nájem v městských bytech skokově.
Ing. Pešatová sdělila, že osloví poradenskou právní ?rmu a požádá ji O informaci, od kterého
data je možno nájem navýšit.
FV doporučuje navýšení nájmu v městských bytech o 3,00 CZK na 31, 59 CZK/m2 .

Hlasování: 5 - 0 - 0
7. V rámci diskuse předložila ing. Steinerová přehled hospodaření za období 01 - 05/2016.
FV bere na vědomí informaci o hospodaření Za období 01 - 05/2016.
Hlasování: 5 - 0 - 0 /

-

Ve Vrbně pod Pradědem 20.06.2016 Jana Soudková
předsedkyně FV



ZPRÁVA FINANČNÍI-Io VÝBORU K HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA R 2015

F inančnímu výboru byly předloženy následující dokumenty:

1. účetní závěrka
2. Závěrečný účet města Vrbna pod Pradědem za r. 2015 včetně Zprávy auditora

FV konstatuje, že Schvalovaná účetní Závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a ?nanční Situace účetní jednotky
Ze Zprávy auditora vyplývá, že V hospodaření města za 1“. 2015 nebyly nalezeny žádné
nedostatky.
Závěr:
Finanční výbor doporučuje ZM Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města Vrbna pod
Pradědem Za r. 2015 bez výhrad.

Ve Vrbně pod Pradědem 20.06.2016 '



PREZENČNÍ LISTINA

14. jednání ?nančního výboni

20.06.2016, 14:30 MěÚ Vrbno p. P., kancelář vedoucí ?n. Odboru
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