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Zápis Z 18. jednání fínančn?io výboru ze dne 22.03.2017

Přítomní: Dana Magdálková, Jana Soudková, Ing. Miloš Lasota, Bc Romana Vašková.
Pavel Kamenský
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l. Zahájení, schválení programu ˇ

~ “ ~ v ,vý2. Návratná ?nanční výpomoc, žádosti o dotaci RKF ˇÍ :if `

.
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Ě3. Rozpočtové opatření ._ , . Š
4. Zákaz hzz?xánfoh hor j A j

5. Směrnice - Zásady pro tvorbu a použití SF `ˇ'

6. Žádosti o čerpání SF, žádosti o dotace program l all, individuální dotace
7. Přehled hospodaření Za obdobi 01-02/2017
8. Pohledávky
9. Přehled veřejných zakázek Za r. 2016
10. Diskuse
l 1. Usnesení
12. Závěr

1. program byl schválen bez připomínek, vedením jednání a sepsáním zápisu byla pověřena
Jana Soudková.
Hlasování 5 - 0 - 0
2. Návratná ?nanční výpomoc, Žádost o dotaci ŘKF
U návratné ?nanční výpomoci se jedná o částku 200 tis. CZK. Žadatel Spolek Přátelé
Vrbenska Za účelem pro?nancování akce Lesní Slavnost Lapků Z Drakova. Splatnost V temínu
do 30.09.2017.
FV doporučuje ZM schválení návratné ?nanční výpomoci ve výši 200 000 CZK
Hlasování 5 - 0 - O

U Žádosti O dotací ŘKF se jedná o dotaci ve výši l70 tis. CZK na opravy a úpravy schodiště a
podlahy věže vrbenského kostela. Po opravě bude zpřístupněna k vyhlídkám do okolí.
Součástí žádosti je i položkový rozpočet na tyto úpravy ve výši 170 636,60 CZK S DPH.
Členové ?nančního výboru se shodli na tom, že by neměla být poskytnuta dotace ve l00%
výši. Objevil se dotaz, Zda na opravy kostela přispívá i diecéze Ostravsko-Opavská. Dále není
vyjasněna otázka, Zda bude vybíráno vstupné, jak bude evidováno (V Souvislosti Se
zavedením EET). Pokud bude dotace poskytnuta, mělo by být součástí podmínek
vyhodnocení návštěvnosti tohoto místa.
FV nedoporučuje ZM poskytnutí dotace V plné výši 170 000 CZK.
Hlasování 5 - 0 - 0



3. Rozpočtové opatření č. 2/2017
Ing. Steinerová předložila FV rozpočtové opatření č. 2.
Vzhledem k tomu. že u poskytnutí dotace ŘKF členové FV nedoporučili poskytnutí dotace v
plné výši 170 000 CZK, bylo o rozpočtovém opatření hlasováno bez této Změny.
FV doporučuje ZM schválit RO č. 2/2017 vyjma dotace 170 000.
Hlasování 5 - 0 - 0

4. Zákaz hazardních her
Vydání nové vyhlášky souvisí se změnou legislativy a S přijetím Zákona 186!2016
FV doporučuje ZM schválit Vyhlášku o zákazu hazardních her.
Hlasování 5 - 0 - 0

5. Směmice - Zásady pro tvorbu a použití SF
FV po projednání doporučuje ZM schválení Zásad pro tvorbu a použití SF
Hlasování 5 - 0 - 0

6. Žádosti o poskytnutí dotací a čerpání SF
a) individuální dotace pro Help in - ve výši 480 tis. CZK na Spolu?nancování běžných výdajů
pečovatelské služby ve Vrbně pod Pradědem
b) program I Dotace na činnost - zde zbývá rozdělit 26 tis. CZK.
Žadatelé:
Pěvecký Sbor požaduje 114 tis. CZK, je navržena dotace ve výši 16 tis. CZK
Myslivecký spolek PRADĚD požaduje 70 tis. CZK, je navržena dotace ve výši 10 tis. CZK
c) program Il Dotace na akce k rozdělení zbývá částka 190 tis. CZK
Žadatelé:
Spolek Přátelé Vrbenska požaduje 147 tis. CZK, je navržena dotace ve Výši 140 tis. CZK
Pěvecký Sbor požaduje 84.7 tis. CZK, je navržena dotace ve výši 50 tis. CZK.
d) žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu (SF)
FV doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací dle návrhu. FV doporučuje poskytnutí půjčky
ze SF.
Hlasování 5 - 0 - 0

7. Přehled hospodaření za období 01-02/2017
FV bere na vědomí informaci o hospodaření za období leden ~ únor 2017
Hlasování 5 - 0 - 0

8. Pohledávky
FV byl předložen Stav pohledávek k 31.12.2016. Bylo konstatováno, že pohledávkový výbor
se Schází pravidelně a S pohledávkami je pracováno a jsou vymáhány.
J. Soudková uvedla. že ji překvapuje výše dluhů na poplatcích za psa. S tím, že od roku 2016
jsou poplatky za psa nižší. pohledávky k 31.12. jsou ve Srovnání S předešlými lety vyšší.
FV bere na vědomí informaci o stavu pohledávek k 31.12.16.
Hlasování 5 - 0 - 0
9. Přehled veřejných zakázek za r. 2016
V roce 2016 došlo ke změně Směmice o zadávání veřejných zakázek. To Znamená, že v první
polovině roku byly Zakázky administrovány dle směrnice Z roku 2015. v druhé polovině roku
pak dle nově Schválené směrnice.



J. Soudková uvedla, že při zadávání veřejných zakázek je postupováno dle Směrnice. Když
však požádala o přehled všech zakázek Za r. 2016 zjistila, že neexistuje žádná centrální
evidence, ve které jsou vedeny všechny zakázky za příslušný rok. Některé jsou zadávány přes
Systém CENT a jsou veřejně viditelné, některé jsou pouze evidovány V systému CENT sekce
nástěnka - tyto administrují zaměstnanci úřadu a přístup k těmto zakázkám je dán pouze
těmto administrátorům..
FV bere na vědomí informaci o veřejných zakázkách.
Hlasování 5 - 0 - 0

10. Diskuze
V rámci diskuze byla členům FV Výboru předložena kalkulační cena vodného a stočného,
která bude projednána na jednání ZM a pokud bude schválena, bude platná od 01.04.17.
Cena stočného bude navýšena na 25,65 CZK/m3 bez DPH. Důvodem je Skutečnost, že
vybudováním kanalizace Mnichov je třeba „tvořit fond“ na opravy tohoto majetku (dosud
platná cena 24,94 CZK/m3“).
Cena vodného je V kalkulaci navýšena na 19,41 CZK/m3 bez DPH (původní cena 19,07
CZK/m3 bez DPH).
J. Soudková uvedla. že V kalkulaci pro rok 2017 je počítáno S mírným nárůstem odběru vody i
stočného. Je otázkou, zda při navýšené ceně, k tomuto Zvýšení Skutečně dojde.
V usnesení ZM je RM připraven návrh vodného ponechat ve Stávající výší tj. 19,07 CZK/m3
bez DPH).
J. Soudková uvedla. že tímto rozhodnutím můžeme negativně ovlivnit hospodaření obchodní
Společnosti. Jestliže budeme uměle udržovat ceny nižší než jsou kalkulační, budeme V
budoucnu nuceni propad dotovat případně cenu stočného navýšit o vyšší částku. Je lépe
zdražit V řádu haléřů než V budoucnu rozhodovat o navýšení V řádech celých korun.
FV doporučuje ZM navýšení ceny vodného a stočného dle návrhu TS.
Hlasování 3 ~ 2 (pánové Kamenský, Lasota) ~ O

Jednání bylo ukončeno V 16: 15. /
Ve Vrbně po Pradědem dne 28.03.2017 Jana Soudková

předsedkyně FV
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