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Zapis z2. jednání  FV konané ho dne 3a.ll2a22

Jana soudková
Dana Magdálková
Ing. Ivana Novotná

Ing. Květoslava Řezní č kováHosté :

Program:
1. zahajeru, schválení  programu
2. vodné  astoč né 2023
3. hospodaření  sďediska pohřebnictví
4. rozpoč et2023
5. rozpoč tové  opatření  č .412022
ó. diskwe, rů zné
7. závé r

1. program jednání  byl schválen. Vedení m jednání  a sepsání m zápisu byla pověřena Jana Soudková.
Hlasování 3-0-0
2. Vodné  astoč né 2023
FV byly kromě kalkulace vodné ho a stoč né ho předlož eny i zapisy z jednž ni dozorč í  rady TS a Valné
hromady TS z roku 2022. Dozorč í  rada TS pů sobí  od dubna 2019. FV doporuč uje obměnu dozorč í
rady a to i vzhledem k tomu, ž e předsedkyně DR se nově stala i č lenkou Vainé  hromady.
J. Soudková: váledem k tomu, ž e se problematikou kalkulace voďy zabývám dlouhodobě, chtěla
bych upozornit na některé  polož ky. Konkré tně polož ka 2.2 Eneryie v kalkulaci je pro pří š tí  rok
poč í táno s niž š í mi náklady na el. energie, což  neodpoví dá trendu zdraž avánt energií . Je vš ak
mož né , ž e i TS spadají  pod firmy, kteró budou odebí rat energii za zaskopovanou cenu. Poiož ka 3
mzdy. V té to polož ce je vedena i mzda ú č etní . Chtěla bych upozornit na to, ž e v kalkulaci polož ky
mezdje narů st a 25a ds. oproti toku2a22, v řádku C je vš ak plránováno sní ž ern poč tu zaměstnanců
z letoš ní ch 5 na3,5 zaměstnance v pří š tí m roce. Je pro mě nepochopitelné , ž e při menš í m objemu
zaměstnanců  budou mzdové  náklady vyš š í . Dáie bych chtěla upozornit na polož ku 9 správní  rež ie
ve rnýš i cca 1,1 mil CZK. Pokud je mzdaú č etní  kalkulovana jlž ve mzdových nákladech, je pro mne
slož ité  pochopit proč  je správní  rež ie takto vysoká. Dále chci upozornit na to, ž e v ceně kalkulace
jsou i náklady na obnovu VaK. Plan obnovy VaK by1 schválen Valnou hromadou, ze ápí su Dozorč í
rady a Valné  hromady není  patrné , ž e by,se touto zálež itostí  zabyvali. Předpokládám, ž e by mělo
být minimálně jednou roč ně projednáno, zda ptoběhla obnova Vak dle plárrrr, jaké  náklady byly
vynalož eny atd.
Ing. Novotná: některé  ú daje je mož no zJi$it z výsledovky za období  I - IaD022, Bylo by vhodné
nechat podrobně rozepsat naklady ve správní  rež ii.
í 'V bere na vědomí  kalkulaci vodné ho a stoč nóho pro r.2023
FV doporuěuje ZM ulož it RM ve funkci Yalné  hromady obměnu č lenů  Dozorč í  rady
FY doporuč uje ZM sledovat dodrž ování  plánu obnov YaK
Hlasování :3-0-0
3. středisko pohřebnictví
FV byly předlož eny přrjmy avydaje střediska pohřebnictví  zaletoš nt rok. Výsledkem je ďráú a. FY
opakovaně upozorňuje na to, ž e hospodaření  střediska pohřebnictví  je vysoce ztrátové  již  od
poč átku jeho fungování . Měl by se zvaž í t jiný model provozu.
FY doporuč uje ZM ulož it RM navrhnout noý model provozu střediska pohřebnictví
Hlasování :3-0-0
4. rozpoč et2a23
J. Soudková: tento bod jsme již  řeš ili. Máte k tomuto bodu nějaké  připomí nky? Jako zastupitel
budu ješ tě některé  věci připomí nkovat, tyto vš ak nechci řeš it v rámci FV. V tďo záů ež itosti již



nebuderrre hlasovat, doporuč ení  ZM "isme dali.
Ing, Řezní č ková: oproti minule předlož ené mu dokumentu je rozdí I pouze v tofit, ž e rozpoč et
neobsahuje přijetí  dotace na projekt sociální ho zač leňování ^ zatí m nemáme potvrzeno, ž e dotace
bude poskl,tnrrta.
í V bere na vědomí  informaci o rozpoč tu na rok 2023
Hlasování 3-0*0
5. rozpoč tové  opatření  č .412022
ing. Řezní č ková: bylo ješ tě doplněno o prť rtokovou dotaci ZŠ .
FV doporuč uje ZM schválit RO č . 4na22
6. Diskuse. Ňzné
Č tent<y FV byly seznámeny s návrhem RM na navýš ení  poplatku za syaz odpadu na 870
czklosoba. v té to věci se Fv výbor již  vyjádři] na své m předeš lé m jednání  a nesouhlasí  se
skokovým navýš ení m
J. Soudková: chápu argument, ž e náklady na svoz odpadů  se zvyš ují  a proto je třeba promí tnout tuto
skuteč nost i clo poplatku zaoďpad. Je to vš ak jen jednostrarurý pohled a měly by být brány v ú vahu i
dalš í  mož nosti. Zač něme u sebe. Kaž dý obč an města by si měl uvědomit, ž e objemnějš í  odpad
nepatří  ke kontejnerů m, ale na recyklač nr dvů r, Svoz takto odlož ených odpaclů  musí  realizovat TS a
tí m se zvyš ují  náklady na svoz odpadu. Je mož né , ž e lze zlepš it i způ sob svozu odpadů , Navrhla
bych v té to věci audit na TS. Není  to o tom, ž e je na TS něco š patně, ale nezávislý pohled zvenč í  by
mohl dát nová doporuč ení  Obč as se stává, ž e když  řeš í te stále stejné  problé my, mů ž ete trpět

,,provozní  slepotou". V neposlední  řadě je třeba opět připomenout, ž e stále nemáme podchyceny
platby za svoz odpadu u právnických osob a podnikají cí ch fyzických osob.
Dále byla podána inť ormace o bodech, které  budou projednávany na prosincové m jednání ZM.
Spolufinancování  cistemové  automobilové  stří kač ky - bude realizové tno v roce 2023 a bude
č ásteč ně ť rnancováno ze zdrojů  nrěsta.
Rekonstrukce domu Hřbitovní  8 - jedná se o podání  ž ádosti o dotaci na opra\u tohoto objektu
Revitalizace veřejné ho prostranství  ve Vrbně * jedná se o souhlas se zahájenim připravných prací  a
podání  ž áclosti o dotaci na ú pravu okolí  kruhové ho objezdu
Obnova MK Sadová -iedná se o podání  ž ádosti o dotaci na opť avu komunikace ul. Sadová
Sniž ovaní  sociální ho vylouč ení  na Vrbensku - podání  ž ádosti o dotaci na tento projekt, a schválení
předfinancování  tohoto projektu. Projekt sní ž ení  sociální ho rylouč ení  rryni konč í  a město clrce
v tomto projektu naclále pokrač ovat. IJ konč í cilro projektu bude v,vpracována závé reč ná zptáva,
kterou by bylo dobré  předlož it ZM i FV pro informaci.

Ve Vrbně pod Pradědem dne a6.n,2022
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.Iana Soudková
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