Zápis č.2
z jednání Finančního výboru, konaného dne 06.02.2019 v kanceláři pana starosty

Přítomno 8 členů z 9: Renata Pelcová ,Ingrid Sadílková,Ing. Petr Gregor, Ing. Jan
Marek,Tomáš Elicer, Josef Bonaventura, Tom Kadeřábek, Vilém Pokorný
Omluven: Mgr. Martin Novák
Jednání bylo usnášeníschopné

Jednání zahájil v 19.02h předseda FV pan Ing. Gregor. Na úvod přivítal 1. místostarostu
města pana Ing. Havelku a pracovnici Finančního odboru paní Markétu Vinklerovou, se
kterou se počítá na funkci vedoucí odboru. Ta po svém představení poté odešla.
Předseda nejdříve požádal přítomné, zda-li by někdo nepřevzal dobrovolně funkci
zapisovatele. Nikdo se nepřihlásil, tak se zápisu ujal předseda s podmínkou, že nebude
zavedena nějaké nová forma zápisu, ale bude se pokračovat v zažité víceleté formě.
Usnesení: Zápis provede předseda FV
8 pro, proti: 0, zdržel se: 0
Poté podal předseda návrh na program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozpočtová pravidla
Rozpočtový výhled do roku 2021
Rozpočtové opatření č.1-přijetí příspěvku na výkon státní správy
Rozpočtové opatření č.2-bezbariérovost křižovatky ulice Resslova
Rozpočtové opatření č.3-nákupy mobilů
Rozpočtové opatření č.4-nákup radaru
Různé
- Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021-předkládá OŠSVK a Z
- Kontroly
- Podněty p. Elicera na základě zaslaného mailu

Usnesení: Navržený program byl schválen
8 pro, proti:0, zdržel se: 0

Ad 1- Stávající situaci vysvětlili pan 1.místostarosta a předseda FV. V loňském roce bylo
přijato celkem 36 rozpočtových opatření. Je maximální snaha snížit počet RO na počet
zasedání ZM, což je momentálně 6 zasedání. Ze stávajícího vývoje je zřejmé, že se to zcela
nepodaří, ale určitě je potřeba jejich počet snížit. Zásadně se bude muset změnit systém
předkládání, kdy často ani FO nevěděl o navrhovaných změnách, současně se předpokládá
zvýšit pravomoci RM a případně dalších složek, aby na ZM byly předkládány skutečně zásadní
přesuny finančních prostředků, ale byl přitom dodržen zákon o obcích a rozpočtu. V této věci
se spolupracuje s ORP Český Brod.
Usnesení: FV bere zprávu o současném stavu na vědomí a očekává, že FO bude ve
spolupráci s RM a tajemnicí pracovat na novém znění pravidel tak, aby nová pravidla byla
předložena k projednání na FV do 25. 03.2019
8 pro, proti : 0, zdržel se: 0

Ad2)-K návrhu výhledu podal vysvětlení jako jeden z hlavních zpracovatelů pan 1.
Místostarosta, poté se rozvinula poměrně rozsáhlá diskuze. Zásadní připomínky byly
promítnuty do usnesení.
Usnesení: FV nemá zásadní připomínky proti návrhu, který je opatrnější zejména
v příjmové části a bere jej na vědomí. Žádá na předkladateli opravení chyby v součtu
výdajů, doporučuje sladit kapitoly roku 2019 a výhledu v letech 2020 a 2021. FV nemá
námitek, aby byl ještě vypracován dlouhodobější výhled- vize do roku 2024.
8 pro, proti:0, zdržel se: 0

Ad3)
Usnesení: FV doporučuje
7 pro, proti: 0, zdržel se:1( p. Elicer)

Ad4)
Usnesení: FV doporučuje
7 pro, proti: 0, zdržel se:1 (p.Elicer)

Ad5)
Usnesení: FV nedoporučuje řešit z RF a je třeba hledat jiný způsob řešení, zařídí pan 1.
místostarosta
7 pro, proti: 0, zdržel se:1 (p. Elicer)

Ad6)
Usnesení: FV doporučuje
7 pro, proti: 0, zdržel se: 1 (p. Elicer)

Ad7)
-

Odbor jej předkládá na základě požadavku zákona
Usnesení: FV bere materiál na vědomí, z rozboru podkladů vyplývá, že není
pravděpodobně pro zpracování stanovena jednotná metodika, otázkou je,
zda-li celkové výdaje korespondují se zpracovávaným výhledem města,
chybí některé srovnávací údaje (např. by bylo účelné, kdyby jednotlivá
školská zařízení u návrhu rozpočtu uváděla kapacitu, případně obsazenost.
Přínosem by také bylo, kdyby byly rozklíčovány podrobněji mzdové
náklady placené městem, z čehož by mohly vyplynout i případné rozdíly
mezi jednotlivými zařízeními apod.). Členové finančního výboru se budou
dokumentem ještě podrobněji zabývat a dotazy zašlou předsedovi FV do
10.02.2019. Předseda poté bude jednat s vedoucí OŠSVKaZ a podá na
příštím jednání FV zprávu o výsledcích projednání.
8 pro, proti: 0, zdržel se:0

-

Kontroly
Členové finančního výboru považují za zásadní úkol prověřit, jak jsou
využívány zpracované PD, resp. finanční prostředky vynakládané na jejich
zpracování, jejich vazbu na investiční akce schvalované v rozpočtech s tím, že
výchozím rokem by mohl být rok 2015. Doposud existoval materiál, tzv.
zásobník projektu a vyhodnocení využití zpracovaných PD, na konci roku
2018 nebyl do FV předložen.
Usnesení: FV žádá RM, aby před jednáním FV dne 03.04. byly tyto přehledy
předloženy k analýze, poté se FV rozhodne na co zaměří detailnější
kontrolu a stanoví její postup.

8 pro, proti: 0, zdržel se:0

-

Podněty pana Elicera
a)Identifikace rizik rozpočtu
žádné usnesení nebylo přijato, pan Elicer byl po diskuzi požádán,
aby členům FV zaslal své základní představy o rizicích a materiál se
projedná na příštím zasedání FV

b)Střednědobý výhled- žádné usnesení nepřijato, některá vysvětlení
byla předmětem projednání návrhu výhledu

c)d)e)přebytky z let minulých, RF a účty- dokumenty byly v písemné
podobě předány panu Elicerovi a zaslány všem členům FV k využití

Jednání skončilo ve 21.05h, příští zasedání bude dle dohody 03.04. 2019 v 18.15h v zasedací
síni MěÚ. Bylo dohodnuto s paní tajemnicí, že FV pro své jednání obdrží podklady nejpozději
do 29.03.2019

Zapsal: Ing. Petr Gregor
V Lysé nad Labem dne 07.02.2019

