
Zápis Z 15. jednání finančního výboru ze dne 12.09.2016

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

Hosté: lng. Jitka Steinerová
K. Michalus

.A z . . „ .

=“řÍĹ;`
›

Program:

5.ž~ë“. až 1.221. *`.'f>ziz"“‹*1zj}š“ž;
I

l. Zahájení, schválení programu
š

. . . ..
í

2. Vyúčtování akce Vrbno se baví M
Í.

3. Pohledávky i‹ 30.06.2016
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5. Rozgočtové opatření čr.p5
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6. Závěrečný účet města Za r. 2015
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8. Závěr
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l. Program jednání byl schválen, vedením jednání a Sepsáním zápisu byla pověřena J.

Soudková.
Hlasování: 4 - 0 - 0
2. P. Michalus seznámil přítomné členy S problémy, se kterými se pořadatelé akce museli v

průběhu příprav potýkat. Původní Záměr byl tˇinancovat
akci Z dotačního titulu. Vzhledem k

tomu, že tento Záměr nevyšel, bylo nutno Seškrtat část výdajů. Přesto se akce i přes nepřízeň

počasí vydařila. Koncipovat akci jako třidenni, kdy je každý den věnován určité cílové J

Skupině, se osvědčil. Zejména neděle, která byla věnována starší generaci, byla úspěšná. Cena

nájemného za technické Zázemí by byla stejná, i kdybychom akci pořádali pouze v sobotu. Je

tedy dobré pronajatou techniku využít po celou dobu. Již nyní pracuje kulturní komise na

přípravách dalšího ročníku. Vyúčtování akce je konečné, žádné další náklady již nebudou.

Příjmy: 137 080,00 CZK

Výdaje. 716 884,38 CZK
Ztráta: * 579 804,38 CZK
P. Michalus odchází v l4:55
FV bere na vědomí vyúčtování akce Vrbno se baví.

Hlasování: 4 - 0 ~ 0

3. Pohledávky k 30.06.2016

lng. Steinerová předložila soubor pohledávek k 30.06.2016.

J. Soudková uvedla, že i když jsou poplatky za psa v letošním roce nižší, pohledávky jsou

relativně vysoké.
lng. Steinerová uvedla, že právě nyní jsou poplatníkům rozesílány složenky.

Členové FV se shodli, že nemá Smysl hodnotit dluhy za tento poplatek v polovině roku, je

lépe počkat až do konce roku 2016.
-

FV bere na vědomí informace o stavu a vývoji pohledávek k 30.06.2016

Hlasování: 4 - 0 - 0



4. Hospodaření leden - srpen 2016
FV bere na vědomí informace o hospodaření za období od ledna do srpna 2016
Hlasování: 4 - 0 - 0
5. Rozpočtové opatření č. 5
J. Soudková k některým položkám uvedla podrobnější vysvětlení, které obdržela od
jednotlivých zaměstnanců úřadu.
Navýšení rozpočtu 0 200 tis. V rámci projektu Protipovodňová opatření. Původně bylo
počítáno S výdaji až v roce 2017. Vzhledem k tomu, že již byly vystaveny dodavatelské
faktury, je nutno počítat S výdaji v roce letošním. O tuto sumu budou poníženy výdaje v roce
2017. Celkové náklady projektu tak, jak byly naplánovány, překročeny nebudou.
Výdaje 100 tis. v rámci nebytového hospodářství. Jedná se o výdaje, které souvisí S nově
koupeným objektem DOMA. Výdaje jsou určeny na nový jistič, výmalbu a nákup přímotopů.
Navýšení výdajů na dokončení smuteční síně O 1,8 mil. CZK. Informace S přehledem nákladů
bude předložena jako samostatný bod jednání ZM.
lng. Steinerová zdůvodnila náklady na mzdy - souvisí s navýšením tarifních mezd (změna
vyhlášky učitelům od záři, ostatním od listopadu).
J. Soudková není spokojena snáklady, které vznikají V souvislosti se zřízením střediska
pohřebnictví. Nesouhlasi S tím, že by město mělo vytvářet Středisko pohřebnictví a tuto službu
provozovat. V loňském roce byly převedeny VaK do majetku TS S tím, že takovéto
hospodaření pod město nepatří. Nyní řešíme stejnou Situaci a pohřebnictví,ve kterém se běžně
podniká za účelem zisku, budeme provozovat se ztrátou.
Ing. Steinerová uvedla, že středisko pohřebnictví bude účtováno a vedeno V rámci
hospodářské činnosti města. Dále podala informaci O tom, že Správa hřbitova již nebude V
kompetenci TS, ale přejde právě pod nově vzniklé středisko.
FV doporučuje ZM schválit RO č. 5
Hlasování: 3 - 1 (Soudková) - 0
6. Závěrečný účet města za r. 2015
J. Soudková uvedla, že tento bod jednání byl zařazen na program jednání Z důvodu, že k
dnešnímu dní RM ve ?inkci valné hromady neschválila účetní závěrku TS za r. 2015.
Znamená to tedy, že údaje uvedené v závěrečném účtu města nejsou pravdivé.
Ing. Lasota sdělil, že údaje mohou být Správné, jen neprošly procesem schválení v RM.
D. Magdálková uvedla, že byl zvolen chybný postup. Nejprve by měla být schválena účetní
závěrka RM a výsledky se následně uvést v závěrečném účtu. Z tohoto důvodu by měly býtúčetní závěrky obchodních společností schvalovány do doby, než je projednáván v ZM
Závěrečný účet města.
lng. Steinerová sdělila, že účetní Závěrka by měla být projednána na zářijovém jednání RM
(29.09.2016)
FV bere na vědomí informace o závěrečném účtu města za r. 2015
Hlasování: 4 - 0 - O

7. V rámci diskuse seznámila J. Soudková členy FV S dotazy, které zaslala řediteli TS p.Valentovi a které se týkaly provozování a chodu VaK. Jakmile obdrží odpověď, přepošle je
pro informaci.
Dále informovala členy FV O tom, že ?rma, která měla Začít s pracemi na zateplení
panelových domů na sv. Michala, má Zpoždění, práce měly začít v polovině srpna.Dodavatelská ?rmamusí nejpn/e dokončit jinou zakázku, následně začne.



Jednání bylo ukončeno v 16:05
Po té, co byly Zastupitelům rozeslány materiály pro jednání ZM, J. Soudková odeslala všem
členům FV informaci S materiály k nákupu bývalého klubu LNH. Zároveň byli členové
požádání o hlasování oběžníkem k tomuto bodu jednání S termínem do 18.09.16.
V termínu Se vyjádřily:
R. Vašková S koupí souhlasí.
Odůvodnění: Podnikatelský Záměr se mi líbí, je potřeba, aby město mělo Svoje kulturní
Zařízení takového rozsahu, jak tomu bylo V minulosti
J. Soudková Zaujala ke koupi nesouhlasné Stanovisko.
Odůvodnění: Prvotní informace hovořily o tom, že náklady na opravu budou 15 mil. CZK. Ve
studii Vladimíra Hendrycha je rekonstrukce vyčíslena na 20,4 mil. Tento náklad však není
uveden v podnikatelském plánu, který zpracovala ?rma lnnova. Podnikatelský plán Stále
počítá S náklady na rekonstrukci ve výši 15 mil. V podnikatelském plánu je také uvedena
informace, že náklady na energie byly stanoveny odbomým odhadem realizátora projektu ~
městem Vrbnem. Není jasné, jakým způsobem byly náklady vyčísleny. Budova nemá
energetický štítek. K dnešnímu dni stále chybí znalecký odhad ceny nemovitosti.
D. Magdálková se Zdržela hlasování.
Odůvodnění Respektuji názor občanů, pouze mi vadí, že to musí být okamžitě. Nechápu, proč
se S koupí tolik spěchá, když nemovitost chátrá již mnoho let. Podle ankety si občané koupi
přejí, kolik Z nich ale ví, jaké náklady jsou S tím spojeny?
Za těchto okolnosti FV nemůže vydat ZM žádné doporučení ke koupi.
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Jana Soudková
Ve Vrbně pod Pradědem 19.09.16 předsedkyně FV



PREZENČNÍ LISTINA

45'. jednání ?nančního výboru

12.09.2016, 14:30 MěÚ Vrbno p. P., kancelář vedoucí ?n. odboru
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