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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU  
název výboru: FINANČNÍ 
konaného 13.11.2019 

 

Předseda: Ing. Štěpán Chárník 

Členové: Ing. Tomáš Köhler, MUDr. Bohumil Servus, Mgr. Vlastimil Baran, Vítězslav Šopík, Ing. Josef Žižka, Andrea 
Zbořilová 

Omluveni: Ing. Josef Žižka 

Neomluveni: Vítězslav Šopík 

Hosté: Ing. Jana Staníková 

Zapisovatel: Martin Ondra 

 

Program jednání: 

1) Kontrola vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků Spolku přátel ZUŠ za rok 2018, 
2) Kontrola nájemního vztahu s Podhorskou nemocnicí a.s. – zaměření na podmínky nájemní 

smlouvy, schvalování rozpočtů akcí a úhrad hrazených z vybraného nájemného, 
3) II. Návrh rozpočtu na rok 2020, 
4) Různé. 

 
 

 
ad 1)  Kontrola vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků Spolku přátel ZUŠ za rok 2018 

Předem byl členům rozeslán protokol z veřejnosprávní kontroly Spolku přátel ZUŠ ke dvěma 
dotacím poskytnutým z rozpočtu města na rok 2018. Protokoly vyhotovila Ing. Mária Grossová, 
která v době kontroly vykonávala tuto kontrolní činnost (dnes již na úřadě z důvodu stěhování 
nepracuje). K jednání FV tak byla pozvaná Ing. Jana Staníková – současný zaměstnanec města, 
určený pro výkon veřejnosprávní kontroly. FV se seznámil s žádostí Spolku, uzavřenou 
smlouvou na poskytnutí dotace a s doklady Spolku doloženými k vyúčtování. Z důvodu shledání 
nesrovnalostí u některých dokladů FV: 

FV: požaduje předložit na další jednání FV ke kontrole seznam členů Spolku přátel ZUŠ 
a pozvat na další jednání FV ředitele Spolku přátel ZUŠ. 

 

ad 2) Kontrola nájemního vztahu s Podhorskou nemocnicí a.s. – zaměření na podmínky nájemní 
smlouvy, schvalování rozpočtů akcí a úhrad hrazených z vybraného nájemného 

Předem byla členům rozeslána kopie nájemní smlouvy s nemocnicí + tabulka – přehled 
předpisů, plateb a kompenzací. Vysvětlení jednotlivých sloupců tabulky podal vedoucí FO, 
který dále popsal postup rozhodování a systém provádění oprav v nemocnici. Od roku 2019 
převzal správu budov v areálu Byterm Rýmařov – cílem je větší kontrola stavu budov, lepší 
plánování oprav, jednotný přístup k opravám, pasportizace budov apod. 

FV: doporučuje, aby Byterm v rámci předkládání ročního jmenovitého plánu oprav 
bytového a nebytového fondu města, předkládal HK, RM i ZM i plánované akce 
v nemocnici. 
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ad 3) II. Návrh rozpočtu na rok 2020 

Jako písemný podklad byl předem rozeslán materiál týkající se plnění rozpočtu ke dni 
31.10.2019, navrhovaných rozpočtových změn a návrhu rozpočtu na rok 2020. 

Vedoucí FO vysvětlil strukturu rozpočtu a význam jednotlivých tabulek v materiálu. 

K materiálu nebyly žádné další dotazy ani připomínky. 

FV:  doporučuje ZM schválit navržená rozpočtová opatření a vzít na vědomí II. návrh 
rozpočtu města na rok 2020, 

 

ad 4) Různé 

Ing. Štěpán Chárník otevřel otázku kalkulace ceny za svoz TKO, nákladů města za svoz TKO 
a stanovení výše místního poplatku za odpady v rámci příslušné obecně závazné vyhlášky – 
vazba na materiál, který bude projednávaný na ZM dne 19.11.2019. Upozornil, že v kalkulacích 
není zahrnutý zisk z EKO-KOMu za vytříděný odpad ve výši cca 765 tis. Kč. Vykazované náklady 
jsou tak zkreslené. Považuje za důležité tento zisk projevit ve výši poplatku – zaokrouhleně 
o cca 100 Kč. Navrhuje poplatek snížit na 600 Kč. 

Ing. Köhler – nelze počítat všechny poplatníky (někteří mají slevu – např. studenti, někteří jsou 
zcela osvobozeni). I po započtení budou náklady obce stále větší, než současný poplatek 
700 Kč. Do budoucna náklady na odpady stejně porostou… 

FV návrh diskutoval a propočítával. 

Hlasování:  
PRO: Ing. Štěpán Chárník, Mgr. Vlastimil Baran, Andrea Zbořilová 
PROTI: MUDr. Bohumil Servus 
Zdržel se: Ing. Tomáš Köhler 

FV: doporučuje ZM, aby vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů s tím, že základní výši poplatku stanoví na 600,- 
Kč/poplatníka/rok. 

 

Pokud není uvedeno jinak, hlasování bylo jednomyslné.  

Jednání skončilo v 18.00 hodin. 

Příští jednání se dle plánu práce uskuteční 11.12.2019 v 16.00 hodin. 

[Kontrola vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků Spolku přátel ZUŠ za rok 2018 - pokračování, 
Rozpočet na rok 2020, Zpracování zprávy o činnosti finančního výboru za II. pololetí roku 2019, Plán 
práce FV na rok 2020] 

 

 

 Ing. Štěpán Chárník 
 předseda finančního výboru 

Přílohy zápisu: 

- prezenční listina, 
- protokol z kontroly Spolku přátel ZUŠ, 
- kopie nájemní smlouvy s nemocnicí + přehled předpisů, plateb a kompenzací, 
- podklady k rozpočtu, verze RM 11.11.2019. 


