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Finanční výbor zastupitelstva
města Úvaly
Zápis z řádného zasedání
finančního výboru č. V/2014
Termín

:

7.7. 2014

Místo

:

zasedací místnost městského úřadu, nám. Arnošta z Pardubic 95, Úvaly

Rozdělovník

:

členové finančního výboru, starosta města, místostarostové města, tajemník městského

Přítomní členové

:

Ludmila Milerová, Petr Jankovský, , Romana Komínková, Alexis Kimbembe

Omluveni

:

Hana Opálková, , Helena Váňová, Eva Kiššová, Josef Zach

Host:

:

Jitka Hájková

Tajemník

:

Dana Kyralová

úřadu, tajemník finančního výboru

Stav přítomných
V 17.13 byli přítomni 4 členové finančního výboru, FV v tuto chvíli není usnášeníschopný, zasedání FV
je zahájeno, ing. Kiššová telefonicky přislíbila hlasování per rolam, bude doplněno do tabulky.

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání
Předsedkyně finančního výboru ing. Ludmila Milerová přivítala přítomné a seznámila členy s
programem zasedání FV. Členové souhlasí s programem jednání.
Ověřovatelem dnešního zápisu jednání byla stanovena p. Romana Komínková.

Program jednání
1.

Zahájení

2.

Schválení programu jednání, stanovení ověřovatele zápisu

3.

Návrh RO č. 5/2014

4.

Závěrečný účet města 2013

5.

Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

6.

Čerpání rozpočtu 1-5/2014

5.

Diskuse, závěr

1

07072014

Ad 3) Návrh RO č. 5/2014

Tajemník FV informoval členy o obdržených materiálech s komentáři ke změnám RO č. 5/2014 z
odborů až přímo na jednání, kdy některé byly předány těsně před zasedáním. Předsedkyně ing.
Milerová předala slovo pí Hájkové k navrhovaným úpravám:

V příjmové stránce došlo k změnám, a to v položkách:
4216 dotace ZŠ Úvaly
3631/3121 dary majetek Hodov
6409/3111 příjmy z prodeje nemovitostí
Celkem zvýšená příjmová část o:
Příjmy RO 5/2014 celkem: 186 919 427 Kč

12 600 000 (dotační rozhodnutí)
179 334 (příspěvky obyvatel VO lok. Hodov)
10 000 000 (prodej pozemků Radlická f.Jaroreal)
22 779 334 oproti RO č. 4/2014

Komentáře k příjmům: ing. Jankovský se dotazuje, zda jsou již podepsány smlouvy na obdržení dotace
- je třeba toto pohlídat - pí Hájková odpovídá, že jsou rozhodnutí o dotačních titulech, smlouvy budou
následovat během července t.r.
Ing. Jankovský - k prodeji pozemků v Radlické čtvrti uvádí, že dle zákona o obcích se mají prodávat za
cenu v místě obvyklou, což dle jeho názoru není

Ve výdajové stránce došlo jak k přesunům v položkách, tak k navýšení výdajů. K hlavním změnám
navýšení výdajů:
3113/6121
3113/306/6121
2321/38/6121
2212/5154
3744/6121

18,3 mil. Kč ZŠ budova C stavební úpravy a TDI (300 tis.)
18 mil stavební práce MŠ cukrovar
20 tis. Horova ulice, ztracený korec PD přeřešení kanalizace
25 tis. el. energie svět. křižovatky, přechody osvětlení
nyní 570 tis: 50 tis. revitalizace povodí Výmoly spoluúčast z 1 mil. dotace je 5%
520 tis. povod.plán, bezdrátový rozhlas spoluúčast k dotaci

3744/6121

PD 50 tis. + 85 tis. příprava žádosti o dotaci zelený pás Horoušánky
200 tis. zasakovací pás Horoušánky PD + VŘ
121 tis. PD povodňový plán

3744/5168

snížení výdajů:
2212/5164
přesuny:
3639/6121
2310/5171

205 tis: zpracování podkladů VŘ revitalizace povodí Výmoly povodeň

39 tis. snížení nájmů u SK parkoviště ukončení smlouvy
571 tis. zateplení, VŘ, manažer, vrátnice vše č.p. 897 na 3613-6121 (administrativní
budova z 897)
provozní řád voda 160 tis. z oprav na 2310/5169 nákup služeb

výdaje RO 5/2014 celkem: 189 919 427 Kč
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Ing. Milerová se dotazuje na rozpuštění pol. 6409/8115 rezervy na silnice - pí Hájková upřesňuje že
nyní je částka 1 469 718 Kč. Část se převedla na 2212/5171 na opravy a udržování.
Členové FV byly vyzváni k diskuzi k návrhu RO č. 5/2014.
Závěr: Členové FV nemají připomínky k předloženému RO č. 5/2014.

Text usnesení 8/2014

Výsledek hlasování

FV souhlasí s předloženým návrhem RO č. 5/2014 a doporučuje ho
zastupitelstvu města ke schválení

Pro:
Per rollam:

4
1

(Mi,Kim,Ja, ,Ko,)
(Kiš)
Usnesení bylo přijato

Proti
Zdržel se

0
0

Ad 4) Závěrečný účet města 2013
ad 5) zpráva auditora o přezkoumání hospodaření 2013
Materiály k závěrečnému účtu města 2013 a Zprávu auditora o přezkoumání hospodaření 2013 byly již
rozeslány na jednání 10.6.2014. Mezitím došlo k jednání VZZM, kde byly tyto body projednány a
schváleny. Jedná se o vyjádření k věci.
Pí Hájková –závěrečný účet města je schválené RO č. 2/2013, které odráží skutečnost tak jak se
čerpalo za 2013 dle položek a kapitol, kdy se promítl úvěr 110 mil., už nedošlo ke změnám.
Auditor byl s touto skutečností seznámen, není námitek proti vedení účetnictví a hospodaření města,
nezjistil chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku.

Text usnesení 9/2014

Výsledek hlasování

FV bere na vědomí závěrečný účet města za rok 2013 a zprávu auditora o
přezkoumání hospodaření města za 2013.

Pro
Per rollam
Proti
Zdržel se

4
1

(Mi,Kim,Ja, ,Ko,)
(Kiš)
0
0

Usnesení bylo přijato

Ad 6) Čerpání rozpočtu 1-5/2014
K vlastnímu čerpání 1-5/2014:
Příjmy: 77 721 877
Výdaje. 76 225 260
Ing. Milerová, – čerpání rozpočtu se celkově vyvíjí dle předpokladu, údaje odpovídají reálnému
časovému období.
Pí Hájková - příznivě se naplňují daňové příjmy, nyní v 7/2014 se očekává nárůst
Závěr: bez připomínek
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Ad 7) Diskuze, závěr
Kontrolní zprávy - stav
ing. Kimbembe - vodovod, kanalizace splnění podmínek dotace: podklady na různých místech,
průběžně se zpracovává, odloženo
Ing. Milerová - pečovatelská služba: bude zpracováno o další rok, průběžně se zpracovává
Předpoklad dalšího zasedání FV je 15.9.2014 v pondělí od 17.00 hod. na EO před plánovaným
VZZM v září t.r.
Předsedkyně finančního výboru ing. Milerová poděkovala členům za účast, po hlasování per rollam
bude do zápisu doplněno. Zápis bude vyvěšen na webu města po projednání v zastupitelstvu.
Zasedání ukončeno v 18.00 hod.
Zapsala:

…………………………………………………….
Dana Kyralová

…………………………………………
Předseda finančního výboru
Ing. Ludmila Milerová

…………………………………..
Ověřovatel zápisu
Romana Komínková
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