
Zápis č. 01/2018-2022 

z jednání Finančního výboru Města Vrbna pod Pradědem 

 

 

Datum jednání :    08.11.2018 

Přítomní členové finančního výboru : Kamenský Pavel  

      Knápková Ludmila 

      Magdálková Dana 

      Novotná Ivana 

      Vašková Romana 

Další účastníci jednání – hosté :  Vosáhlová Marcela – vedoucí finančního odboru 

 

Program jednání :    1. Zahájení, schválení programu 
      2. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019  
      3. Diskuze 
      4. Usnesení  
      5. Závěr 
 
 
Zápis z jednání : 
 

2. Návrh rozpočtu na rok 2018 : 
 

Finanční výbor projednal s finančním odborem „návrh rozpočtu na rok 2019“ a „Podrobný 
komentář k návrhu rozpočtu města Vrbna pod Pradědem“ zpracovaný Bc. Marcelou 
Vosáhlovu.  
 
Finanční výbor projednal položky navrhovaného rozpočtu na rok 2019 v oblasti příjmů a 
výdajů. 
 

4. Usnesení : 
 
4.1. „Kulturní dům“  

Finanční výbor doporučuje pozastavit projekt „Kulturní dům“ z důvodu 
nevyjasnění financování celkové ceny za dílo.  
V rozpočtu na rok 2018 bylo plánováno prostavět 9.000.000,-Kč. Vzhledem 
k tomu, že tyto prostředky nebudou v tomto roce čerpány je částka v návrhu 
rozpočtu na rok 2019 nedostačující.  
V návrhu rozpočtu na rok 2019 je plánováno na výše uvedenou investiční akci na 
straně výdajů -10.000.000,-Kč a na straně příjmů dotace „zelená úsporám“ 
+5.000.000,-Kč. Cena díla včetně DPH je cca 29.mil. V roce 2019 není možné 
navýšení v této kapitole o 14.mil.  
Finanční výbor doporučuje nevyužít dotace „zelená úsporám“ ve výši 5.mil. a 
v kapitole „Nebytové hospodářství“ ponechat částku 5.mil jako rezervu. Tato 
operace ponechá SALDO příjmů a výdajů v „návrhu rozpočtu na rok 2019“ beze 
změny. 



 
 

4.2. „Pohřebnictví“ 
Finanční výbor požaduje předložit výsledky hospodaření. 

 
4.3. „Prevence kriminality“ 

Finanční výbor požaduje zveřejnění zpráv z provádění činnosti APK 
 

4.4. „Nové vozidlo pro zaměstnance úřadu“ 
Finanční výbor nemá námitek s nákupem nového vozidla 

 
4.5. „Startovací kampaň na třídění odpadů podle systému MESOH“ 

Finanční výbor požaduje po dokončení projektu jeho vyhodnocení. Toto 
vyhodnocení požadujeme předložit FV. 

 
4.6. „Finanční rezerva na krizové situace“ 

Finanční výbor projednal a souhlasí s výši rezervy na krizové situace 
1.000.000,Kč. A současně nemá námitek s případným navýšením této částky dle 
platných zákonných požadavků.  

 
4.7. „SALDO návrhu rozpočtu na rok 2019“ 

Finanční výbor bere na vědomí saldo rozpočtu – příjmy 124.786.357,-Kč a výdaje 
139.860.400,-Kč.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vrbně pod Pradědem zapsal dne 08.11.2018 Pavel Kamenský – předseda FV 
 
 
Rozdělovník : 
 

5x členové FV 
1x vedoucí finančního odboru 
1x tajemník 


