
ZÁPIS
ze zasedání Finančního výboru dne 18.9. 2013

Přítomni :ing. Švec Jiří, Bc. Bouše Zdeněk,  ing. Brejchová

Host. Ing. Somolík Jaroslav.

Téma jednání:

1.   Projednána 7. rozpočtová změna 2013. U této rozpočtové  změny je zaznamenáno 
pouze navýšení v kapitolách příjmů o poplatky z loterijní činnosti a pokut, uložených 
MěÚ.

FV konstatuje uvedené rozpočtové změny za logické a transparentní  a doporučuje  
zastupitelům města  tyto změny  ke schválení bez výhrad.

2.  Projednána 8. rozpočtová změna 2013. V kapitole příjmů se navyšuje rozpočet o 
příjmy z loterijní činnosti, cílené dotace na pěstounskou péči a činnost odborného 
lesního hospodáře. Bude rozúčtováno do příslušných kapitol výdajů

FV doporučuje zastupitelům města tyto rozpočtové změny schválit bez výhrad.

3. Poslední projednávaná je 9. rozpočtová změna 2013, kde  strana příjmů se navyšuje o 
dotaci na sociální ochranu dětí a dovybavení informačního centra města. Opět jde o 
cílené dotace, rozúčtované do činnosti místní správy.
Dále se FV zabýval rozdělením investic v této rozpočtové změně a jediná výhrada je k
akci č. 159 FÉNIX – navýšení investice o 1 600 000,- Kč na celkovou částku 
2 600 000,- Kč. S tímto navýšením FV jednomyslně nesouhlasí z těchto důvodů:
- Při seznámení zastupitelů města se záměry projektu v r. 2012 byla paní Brožové 

doporučena opatrnost při rozsáhlé rekonstrukci celého objektu s tím, že rozsah 
investice bude směrován pouze na jedno patro objektu. Další nutné stavební 
úpravy budou provedeny až po zhodnocení další finanční náročnosti. 
Zde je citace zápisu FV z března 2013:

            FV zanalizoval žádost o.s. Monteverde o získání dotace na vybudování a provoz    
            počítačové učebny ve volnočasovém centru FÉNIX s tímto doporučením zastupitelům:
     

-  schválit žádost o dotaci na vybudování a provoz počítačové učebny v centru 
FÉNIX a před vlastní realizací investice provést veřejný průzkum zájmu o zvolený
typ volnočasové aktivity zejména mezi střední a starší generací obyvatel.

- na základě výsledků průzkumu  požádat zastupitelstvo o schválení dalších  
kroků v budování učebny z prostředků Města, popř. získanou dotaci vrátit. 
(konec citace ).

- Na 18. Zastupitelstvu města při  navyšování financí na FÉNIX o 500 000,- Kč se 
zdůvodňuje navýšení na projekt a drobné úpravy sociálního zařízení, nutné 
k provozu. Dále členům FV není známa skutečnost výběru stavební firmy a 



konečná výše nákladů na rekontrukci, která by prováděla stavení úpravy objektu 
bývalého katastrálního úřadu.

FV navrhuje přesunout navyšované prostředky z kap. 159 FÉNIX na kap. 3 REZERVA a po 
detailním seznámení s problematikou zastupiteli tuto 9. Rozpočtovou změnu doporučit 
zastupitelům ke schválení.
         

                                                                                          

                                                                                                          Zapsal  ing. J. Švec


