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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU  
název výboru: FINANČNÍ 
konaného 12.02.2020 

 

Předseda: Ing. Štěpán Chárník 

Členové: Ing. Tomáš Köhler, MUDr. Bohumil Servus, Mgr. Vlastimil Baran, Vítězslav Šopík, Bc. Růžena Zapletalová 

Omluveni: Bc. Růžena Zapletalová 

Neomluveni: Vítězslav Šopík, Ing. Tomáš Köhler 

Hosté: - 

Zapisovatel: Martin Ondra 

 

Program jednání: 

1) Předběžné plnění rozpočtu 2019 + RO I roku 2020, 
2) Výběr vzorku uzavíraných smluv o dílo z registru smluv města (SOD za rok 2019) se zaměřením 

na poskytnuté dotace a jejich vyúčtování, 
3) Projednání podkladů, které budou potřeba zajistit na květnové jednání FV (zeleň a odpady)… 
 

 

ad 1) Předběžné plnění rozpočtu 2019 + RO I roku 2020 

FV byl seznámen s předběžným plněním rozpočtu roku 2019. Diskutovány byly především 
změny rozpočtu mezi verzemi pro radu a zastupitelstvo (DPS Lidická, tělovýchova [příspěvky 
+ 518 tis. Kč, tribuna, ULP], rekonstrukce objektu Bartákova 21). 

FV: doporučuje ZM vzít na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 
31.12.2019 a schválit první navržená rozpočtová opatření roku 2020. 

 

ad 2) Výběr vzorku uzavíraných smluv o dílo z registru smluv města (SOD za rok 2019) 
se zaměřením na poskytnuté dotace a jejich vyúčtování 

Z předloženého seznamu a po vzájemné diskuzi byly vybrány tyto smlouvy: 

- SML000589SD (RÝMSTAV CZ spol. s r.o. – "Infrastruktura objektu č.p. 708, ul. Julia Sedláka 
18", včetně případných dodatků) 

- SML190176 (STAS v.o.s. – „Rekonstrukce lávek přes Podolský potok“, včetně případných 
dodatků) 

- SML190179 (BONTEVIA s.r.o. – „Projektová dokumentace cyklostezky Edrovice - Janovice“, 
včetně případných dodatků) 

 
Z důvodu, že všechny podklady a smlouvy spadají pod odbor RR, je navrženo a doporučeno 
svolat výbor přímo v budově nám. Svobody 5. 

 

ad 3) Projednání podkladů, které budou potřeba zajistit na květnové jednání FV (zeleň a odpady) 

Předseda FV seznámil přítomné, s jakými informacemi a podklady byl v průběhu loňského roku 
seznámen ředitelkou Městských služeb. Dále se vedla debata o jednotlivých střediscích, 
kterými služby analyticky odlišují ekonomiku a hospodaření. 
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FV: požaduje zajistit na kontrolu FV, která proběhne dne 20.05.2020 na Městských 
službách, aktuální výpočty a kalkulace cen Městských služeb Rýmařov, které hradí 
město za údržbu zeleně, sběr, svoz a likvidaci odpadů, včetně hospodaření všech 
středisek za rok 2019 (součástí výroční zprávy na RM 06.04.2020), nejpozději 
do konce dubna. 

 

Jednání skončilo v 17.05 hodin. 

Příští jednání se dle plánu práce uskuteční 04.03.2020 v 16.00 hodin na odboru RR. 

[Kontrola podmínek u vybraných akcí ze dne 12.02.2020.] 

 
 
V Rýmařově dne 12.02.2020 
Zpracoval: Martin Ondra 

 
 
 Ing. Štěpán Chárník 
 předseda finančního výboru 

 

 

Přílohy zápisu: 

- prezenční listina, 
- seznam smluv o dílo uzavřených v roce 2019, 
- předběžné plnění rozpočtu 2019 (verze RM 03.02.2020). 


