Zápis č. 3 z jednání finančního výboru ze dne 8.6.2011
Přítomni: p. Franěk, pí. Kulhánková, pí. Raková, MUDr. Štěpán, Ing. Záhrobská
Omluveni: p. Batela, Mgr. Bulíř
Hosté: Mgr. Janík, pí. Sahulová
Předsedkyně finančního výboru zahájila 3. jednání finančního výboru, přivítala přítomné
členy a konstatovala, že je přítomno 5 členů výboru (dle presenční listiny), což je nadpoloviční
většina a jednání je usnášeníschopné. Dále členy vyzvala k odsouhlasení programu jednání.
Členové finančního výboru schválili program jednání:
1. Návrh na schválení závěrečného účtu za rok 2010
2. Návrh na rozpočtové opatření č. 1 na rok 2011
3. Informace – Návrh zastupitele JUDr. Trauriga k provedení kontrol
majetkových transakcí, Jednací a kontrolní řád finančního výboru, Plán
činnosti finančního výboru
K jednotlivým bodům programu:
1. Návrh na schválení závěrečného účtu za rok 2010
Komentář k závěrečnému účtu přednesla paní Sahulová. Ve zprávě komentovala skutečnou
výši příjmů, provozních a investičních výdajů. Zodpověděla dotazy členů finančního výboru.
Proběhla rozsáhlejší diskuze týkající se výše daně z nemovitosti, kdy členům bylo vysvětleno,
proč je v letošním roce daň nižší a za jakých podmínek lze daň z nemovitosti opět zvýšit. Toto
je v kompetenci zastupitelstva města. Návrh Ing. Záhrobské doporučit zastupitelstvu opětovné
navýšení koeficientu formou místní vyhlášky. Tento návrh nebyl nadpoloviční většinou členů
přijat. Další diskuze se týkala výše pohledávek, kdy paní Sahulová vysvětlovala, že ne všechny
byly k 1.1.2011 po splatnosti. Dotazy ohledně vymožitelnosti jednotlivých druhů pohledávek
zodpověděla paní Sahulová.
Usnesení
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet za rok 2010
v předloženém znění.
5/0/0
2. Návrh na rozpočtové opatření č. 1 na rok 2011
Komentář k rozpočtovému opatření č. 1 přednesla paní Sahulová. Vysvětlila, že navrhované
změny se týkají převážně zapracování skutečné výše dotací známých k 31.5.2011.Na dotaz Ing.
Záhrobské na dotaci „Peníze do škol“, odpověděla, že se jedná o neinvestiční dotaci pro ZŠ
Tyršova, pro město pouze průtokový transfer, objeví se v příjmech i ve výdajích ve stejné výši.
Dále dotace z ministerstva kultury na regeneraci městské památkové zóny (kostel sv.
Gotharda), ke které město přislíbilo spoluúčast ve výši 250 tis. Kč a dotace na ČOV, kde
dochází k rozsáhlé rekonstrukci a město ji bude financovat také pomocí úvěru. V provozních
výdajích dochází k drobným změnám, větší pouze v položce konzultační a právní služby, ze
které dochází k úhradám faktur za zpracování dotací. Další diskuze se týkala probíhajících i
plánovaných investic. Paní Sahulová upozornila, že začala nová investice na Škvárovně, kdy

začal pracovat ČEZ a my se mu musíme přizpůsobit. Plánovaná investice je i rekonstrukce tříd
MŠ v areálu SEŠ v Liblicích a modernizace školní jídelny (ta se dotkne až rozpočtu na rok
2012). V průběhu jednání zodpověděla paní Sahulová všechny dotazy členů finančního výboru.
MUDr. Štěpán – odchod 18,15 hod.
Usnesení
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok
2011 v předloženém znění.
4/0/0

3. Informace:
Návrh zastupitele JUDr. Trauriga k provedení kontrol majetkových transakcí
Předsedkyně výboru paní Raková seznámila členy s dopisem JUDr. Trauriga, ve kterém
JUDr. Traurig dává podnět ke kontrolám majetkových transakcí i se svou odpovědí, ze které
vyplývá, že pokud je těmito kontrolami pověří zastupitelstvo města, budou provedeny.
Jednací a kontrolní řád finančního výboru
Členové finančního výboru byli seznámeni s novým Jednacím a Kontrolním řádem
schváleným zastupitelstvem dne 4.5.2011 a berou na vědomí jejich platnost.
Plán činnosti finančního výboru
Vzhledem ke skutečnosti, že rada města na svém jednání dne 10.3.2011 jmenovala Komisi
pro přidělování dotací neziskovým organizacím, vypouští finanční výbor ze svého plánu bod č.
3 – projednávání příspěvků zájmovým organizacím v březnu a v červnu. O případném jednání
Komise pro přidělování dotací neziskovým organizacím a výsledku jednání budou členové
finančního výboru informování na nejbližším následujícím jednání výboru prostřednictvím
svých zástupců v komisi.
V závěru jednání se členové finančního výboru vrátili k bodu č. 1 – vymožitelnost
pohledávek a projednali návrh usnesení členů výboru.
Usnesení
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu oslovit exekutorskou firmu na vymáhání
dlouhodobě nevymahatelných pohledávek.
4/0/0
Usnesení
Finanční výbor pověřuje paní Sahulovou vypracováním tabulky rozdělení pohledávek dle
data splatnosti a struktury pro jednání zastupitelstva města.
4/0/0

Předsedkyně finančního výboru: Ludmila Raková
Zapisovatelka: Martina Jelínková

