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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU  
název výboru: FINANČNÍ 
konaného 13.05.2020 

 

Předseda: Ing. Štěpán Chárník 

Členové: Ing. Tomáš Köhler, MUDr. Bohumil Servus, Mgr. Vlastimil Baran 

Omluveni: - 

Neomluveni: Bc. Růžena Zapletalová 

Hosté: Ing. Irena Orságová 

Zapisovatel: Ing. Štěpán Chárník 

 

Program jednání: 

1) Kontrola a seznámení se s výpočty a kalkulacemi cen Městských služeb Rýmařov, které hradí 
město za údržbu zeleně, sběr, svoz a likvidaci odpadů. 

 

 
ad 1) Kontrola a seznámení se s výpočty a kalkulacemi cen Městských služeb Rýmařov, které 

hradí město za údržbu zeleně, sběr, svoz a likvidaci odpadů. 

Jednání se uskutečnilo v sídle společnosti za přítomnosti současné ředitelky společnosti. 

Jako podklad byla členům rozeslána výroční zpráva, včetně návrhu na rozdělení zisku, 
a účetní výkazy společnosti, týkající se hospodaření společnosti za rok 2019. Dále byly členům 
předem rozeslány dříve vyžádané podklady k výpočtům a ke kalkulacím zeleně a odpadům. 

Podklady byly mezi členy výboru diskutovány s následujícím závěrem: 

1. Údržba zeleně 

FV: bez připomínek a doporučení. 

 

2. Svoz a likvidace odpadů 

FV: navrhujeme provést porovnání platících a neplatících podnikatelů. 
Dále požadujeme porovnat ceny za svoz u podnikatelů v jiných lokalitách, 
vysvětlit rozdíl cen uložení odpadů mezi cenou nabídnutou městu 
a skutečnou cenou uložení. Informovat FV kolik bylo svezeno a uloženo tun 
z ostatních obcí plus celkový objem v tunách uložený na recyklačním dvoře 
za rok. Informovat FV o počtu kontejnerů na bio odpad. Provést kalkulaci 
nákladů a potřeb dalších kontejnerů na bio odpad. Byla diskutována také 
možnost snížení poplatků za odpad občanům – bez shody. 

 

Jednání skončilo v 17.30 hodin. 

Příští jednání se dle plánu práce uskuteční 17.06.2020 v 16.00 hodin. 

[Kontrola hospodaření ZŠ Jelínkova 1 za rok 2019, Zpracování zprávy o činnosti finančního výboru 
za II. pololetí roku 2020] 
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 Ing. Štěpán Chárník 

 předseda finančního výboru 

Přílohy zápisu: 

- prezenční listina, 
- podklady ředitelky MS k zeleni, odpadům i celkovému hospodaření. 


