Zápis z 2. schůze finančního výboru ze dne 4.2.2019
Dne 4.2.2019 od 16.00 hod. proběhla v kanceláři vedoucího finančního odboru schůze finančního
výboru města Hranic jmenovaného usnesením zastupitelstva města č. 24/2018 – ZM 2 ze dne
29.11.2018
Dle prezenční listiny bylo konstatováno, že je přítomno 7 členů, výbor tudíž je usnášeníschopný.

Program:
1. 1. změna rozpočtu města na rok 2019
2. Materiály k projednání v zastupitelstvu města dne 7.2.2019
Schůzi zahájil a řídil předseda finančního výboru Ing. Jiří Haša
Ad 1)
Ing. Zemek seznámil členy finančního výboru s 1. změnou rozpočtu města na rok 2019, která
zahrnuje návrhy na nové investice uvedené ve výši 32.190 tis. Kč a dále převody finančních
prostředků akcí zahájených v roce 2018 a pokračující v roce 2019 v částce 98.295 tis. Kč.
V předkládaném materiálu je vyčísleno snížení příjmů a výdajů rozpočtu o akce, na které
neobdržíme původně předpokládané dotace. V případě Modernizace ZŠ Struhlovsko rada města
navrhuje pro rok 2019 tuto akci zrušit. Dále zapojujeme rezervu na investiční akce schválenou
v rozpočtu města v prosinci 2018
Proběhla diskuze nad jednotlivými návrhy investičních akcí (ZŠ, parkovací dům, obchvat,
protipovodňové opatření, ubytovna Jaslo, Vrchlického, studie regenerace sídlišť, studie
křižovatek). Padl návrh na všeobecné omezení PD.
Závěr:
Bylo přijato usnesení:
Finanční výbor bere na vědomí návrh nových investic a doporučuje nezařazovat do rozpočtu na
rok 2019 pořízení nových PD např. – posouzení křižovatek, studie RPS Pod Nemocnicí, nástavba
Purgešova, vzhledem k tomu, že převod rozpracovaných investic z minulých let je více než 88 mil.
Kč.
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit provozní a investiční převody z roku 2018
do roku 2019.
Ad 2)
Členové finančního výboru projednali následující materiály k projednání v zastupitelstvu města:
a) Rekonstrukce areálu společnosti Ekoltes – bod 13
Ing. Haša popsal historii projednávání materiálu rekonstrukce areálu Ekoltesu.
Závěr:
Bylo navrženo usnesení:
Finanční výbor se v rámci své kompetence zabýval body 2 a 3 předloženého materiálu a
doporučuje zastupitelstvu města schválit variantu č.2, dle předložené důvodové zprávy, tj.
maximální výdaje ve výši 45 mil a spolupodíl města dle bodu 3 usnesení.
4 pro 2 proti
Usnesení nebylo přijato.
Termín příští schůze: 4.3.2019 v 16 hod.
Ing. Jiří Haša
předseda finančního výboru

zapsal: Ing. Vladimír Zemek

