ZÁPIS
z 22. zasedání finančního výboru ze dne 16. 7. 2018
Přítomni: Ing. Trundová, paní Častulíková, pan Trhlík,
Omluvení: Ing. Abtová
Hosté: Ing. Konvičková, Mgr. Bc. Blišťanová
Zapisovatel: Ing. Karel Buchta
1) Zahájení
Ing. Buchta zahájil jednání, které bylo svoláno v návaznosti na mimořádné zasedání
zastupitelstva města. Konstatoval, že finanční výbor (dále jen FV) je usnášeníschopný (z 5 členů
FV jsou přítomni 3). Ověřovatelem zápisu byla určena Ing. Trundová, vedením zasedání Ing.
Buchta, který seznámil přítomné s programem jednání, návrh na doplnění programu nebyl
předložen.
Program jednání:
1)
2)
3)
4)

Zahájení
4. změna rozpočtu města na rok 2018
Různé
Závěr

Ing. Buchta dal hlasovat o předloženém programu.
Hlasování:

Přítomno: 3

Pro: 3

proti: 0

zdržel se: 0

Program byl schválen.

2) 4. změna rozpočtu města na rok 2018
Členové FV byli seznámeni s předloženým materiálem, kdy při nezměněných příjmech dochází
k navýšení kapitálových výdajů o 3,5 mil. Kč, o stejnou částku se pak upravuje i financování
(revolvingový úvěr). Celkový objem rozpočtu se zvyšuje na cca. 459 040 tis. Kč. Jedná se o III.
etapu regenerace sídliště 9. května, kdy město podává žádost o dotaci z FRB dle nově
vyhlášeného programu (max. výše dotace 6 mil. Kč), který nahradil ukončený program MMR.
Město má v rozpočtu na tuto akci vyčleněno 6,3 mil Kč. a po této úpravě to bude 9,8 mil Kč.
V případě přidělení dotace (podzim) započne vlastní realizace na jaře 2019, tedy v roce 2018
tyto prostředky čerpány nebudou. V následné diskusi se Ing. Trundová dotazovala na důvody
zúžení nově opravené komunikace na dolním konci ul. B Němcové (II. etapa regenerace sídliště
9. května) - Mgr. Bc. Blišťanová vysvětlila, že bylo nutné zúžit komunikaci z důvodu přechodu
pro chodce, aby to odpovídalo normě.

Návrh na usnesení
Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 4. změnu rozpočtu města na rok
2018 spočívající v RO 170/2018, kterou se příjmy nemění, výdaje se zvyšují o 3 500 000,-Kč a
financování se zvyšuje o 3 500 000,-Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 459 039 842,77
Kč, dle důvodové zprávy.
Hlasování:

Přítomno: 3

Pro: 3

proti:

zdržel se:

Návrh usnesení byl přijat.

3) Různé
Paní Častulíková kritizovala nedostatečnou údržbu hřbitova na Husově ul. (bodláky, náletové
dřeviny, plevel v komunikacích), problém může být v nedostatečné kapacitě nebo kvalitě
pracovníků TSJ- dle vyjádření Mgr. Bc. Blišťanové město prostředky na hřbitov posílilo a
problém bude řešen. Dále informovala přítomné, že na mimořádném zastupitelstvu bude
projednán prodej stacionáře Šimon Charitě, která na jeho místě postaví novou budovu a
podobně bude řešena i budova, kterou provozuje sdružení Boétheia, která by měla projít
nákladnou rekonstrukcí. V obou zařízeních budou poskytovány pro město potřebné sociální
služby. S ohledem na podmínky převodu (nižší cena) by dle názoru Ing. Buchty smlouva měla
obsahovat pojistky proti případnému zneužití. Starostka Ing. Kovičková informovala o
připravované rekonstrukci komunikace „horní Dukelská“ a poděkovala členům FV za dosavadní
dobrou spolupráci na jednáních FV.
4) Závěr
Příští řádné zasedání FV se uskuteční 10. září 2018, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul.
Tovární. Ing. Buchta poděkoval všem za aktivní účast a ukončil jednání.

Zapsal: Ing. Buchta

Ověřil: Ing. Trundová

