Zápis ze 4. schůze finančního výboru ze dne 24.4.2019
Dne 24.4.2019 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 5 členů, výbor tudíž je usnášeníschopný.

Program:
1. Rozpočtová opatření
2. Výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí 2019
3. Materiály k projednání v zastupitelstvu města dne 25.4.2019
Schůzi zahájil a řídil Ing. Michal Ondra, pověřený předsedou Ing. Jiřím Hašou

Ad 1)
Ing. Birnbaumová představila členům finančního výboru rozpočtová opatření předkládaná
zastupitelstvu města ke schválení.
Závěr:
Bylo přijato usnesení:
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v předloženém znění.
Ad 2)
Členové finančního výboru se seznámili s výsledky hospodaření města za 1. čtvrtletí roku 2019.
Příjmová stránka rozpočtu vykazuje vyšší daňové výnosy ve srovnání se stejným obdobím
loňského roku. To jsme predikovali při sestavování rozpočtu na rok 2019, při zachování tohoto
trendu můžeme tedy předpokládat jeho naplnění. Provozní výdaje jsou čerpány průběžně (21%
upraveného rozpočtu), kapitálové výdaje zatím vykazují nižší čerpání (5%).
Závěr:
Bylo přijato usnesení:
Finanční výbor bere na vědomí výsledky hospodaření města za 1. čtvrtletí roku 2019
Ad 3)
Bod 3 - PILOTNÍ PROJEKT SMART CITY – Datové centrum, chytré veřejné osvětlení
a inteligentní parkovací systém v lokalitě u vlakového a autobusového nádraží
Příspěvek fy Ekoltes ve výši 1,7 mil. Kč na vybudování veřejného osvětlení s technologií smartcity,
datového centra a inteligentního kamerového parkovacího systému (navrženo čerpat z investiční
rezervy naplněné zrušením investiční akce Regenerace panelového sídliště Struhlovsko)
Členové finančního výboru vznesli námitku, že z materiálu není zřejmé, jak byla stanovena částka
potřebná na realizaci. Dále navrhují blíže specifikovat, co všechno projekt obsahuje (např. počty
obměněných světel a dalšího technického vybavení) a informovat, zda není možno na tuto akci
získat dotaci.
Závěr:
Bylo přijato usnesení:
Finanční výbor doporučuje materiál doplnit dle uvedených připomínek.
Bod 12 - Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa, 1. část
Akce bude realizována v jarních měsících 2020, proto je předložen návrh na zařazení do rozpočtu
na příští rok, v letošním roce finanční prostředky ve výši 10 mil. Kč přesunout do investiční rezervy.
Zůstatek 10,3 bude ponechán v rozpočtu akce pro přípravu akce a krytí doprovodných výdajů.
Závěr:
Bylo přijato usnesení:
Finanční výbor bere tento materiál na vědomí

Bod 14 - Finanční záležitosti Domova seniorů Hranice
Zvýšení příspěvku na provoz Domovu seniorů o 1,4 mil. Kč. Při schvalování rozpočtu nebylo
možno do příspěvku zapracovat zvýšení platů o 7 % pracovníkům v sociálních službách, sociálním
pracovníkům, zdravotníkům a o 5 % ostatním profesím, dále nebyla známa skutečná výše dotace
od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Proto byla vytvořena rezerva
Byl proto organizaci schválen příspěvek na provoz ve výši 4,4 mil. Kč a vytvořena rezerva pro
Domov seniorů Hranice 5,6 mil. Kč.
Závěr:
Bylo přijato usnesení:
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení příspěvku na provoz Domovu
seniorů včetně předloženého rozpočtového opatření.
Bod 16 - Finanční záležitosti MKZ Hranice
Zvýšení příspěvku na provoz Městským kulturním zařízením Hranice o 600 tis. Kč na celkových
13.163 tis. Kč. Důvodem je rozšíření obsahu Hranického zpravodaje a zvýšené výdaje za roznos
Českou poštou (150 tis. Kč), Oslavy 850 let města Hranic (250 tis. Kč), Vánoční jarmark (200 tis.
Kč). Členové finančního výboru v diskuzi navrhli zvážit, zda by zvýšené náklady na distribuci
a rozšíření obsahu Hranického zpravodaje nemohly pokrýt příjmy z reklamy. Dále byl vznesen
podnět k prověření výběru distributora, zda proběhlo výběrové řízení. K plánovaným kulturním
akcím byla vznesena námitka, že mohly být zahrnuty již v rámci příspěvku při schvalování
rozpočtu.
Závěr:
Bylo přijato usnesení:
Finanční výbor bere předložený materiál na vědomí s uvedenými připomínkami.
Bod 16 - Participativní rozpočet
Členové finančního materiálu se seznámili s materiálem k participativnímu rozpočtu.
Závěr:
Bylo přijato usnesení:
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit zavedení participativního rozpočtu
a zařazení částky 1 mil. Kč na tento účel do rozpočtu města na rok 2020
Bod 17 - Podání žádosti o dotaci – Program regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón na rok 2019
a) Restaurování sochy Panny Marie Bolestné z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR Program
regenerace městských památkových rezervací v celkové výši 532 tis. Kč, přičemž dotace
Ministerstva kultury je ve výši 200 tis. a podíl města činí 332 tis.Kč
b) Restaurování stropních maleb radnice, kde je dotace MK ve výši 559 tis. Kč a měst se podílí
částkou 359 tis. Kč.
Závěr:
Bylo přijato usnesení:
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádostí na uvedené akce včetně
předložených rozpočtových opatření.
Bod 19 - Žádosti o poskytnutí dotací v oblasti tělovýchovy a kultury
Návrhy na poskytnutí dotací mimo grantové řízení z rezervy rozpočtované za tímto účelem.
a) SK Hranice, oddíl kopané, na akci 100 let organizovaného fotbalu v Hranicích 241 tis. Kč
b) Hranická rozvojová agentura na akci Pokoř své Hranice 2019 ve výši 67 tis. Kč
c) Pěvecký sbor Cantabile, na akci "THE SINGING WORLD" v Petrohradu v Rusku 150 tis. Kč
Na základě diskuze finanční výbor hlasoval o snížení částky pro SK Hranice na 150 tis. Kč (4
členové pro, 1 proti)
Závěr:
Finanční výbor nepřijal usnesení.
Dále bylo projednáno bez přijetí usnesení (finanční výbor již není usnášeníschopný):
Bod 20 - Žádost o dotaci mimo grantové řízení - publikační činnost
Dotace Doc. Tomáši Pospěchovi, Ph. D., ve výši 70 tis. Kč na realizaci knihy Hranická architektura

Bod 27 – Cyklověž
Zajištění průzkumů, projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti 450 tis. Kč
Zajištění inženýrsko-dopravní analýzy 150 tis. Kč
V diskuzi zaznělo zvážení částky, která má být vynaložena a soulad s koncepcí celého nádraží.
Bod 28 - Oprava podhledu a podlahy v tělocvičně ZŠ a MŠ Šromotovo
Do rozpočtu města pro rok 2019 byla zahrnuta částka 3,6 mil. Kč na opravu škod vzniklých
vlivem bouře (stržení střešní krytiny na tělocvičně ZŠ Šromotovo, zatečení do konstrukce střechy,
kde se nachází zateplení a podmáčení parketové podlahy) Po provedení sond byla doplněna
a přepracována projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu a byla vyčíslena chybějící
částka na opravy ve výši 1,97 mil. Kč.
Bod 29 - Úprava proluky vedle Synagogy
V rozpočtu města je schváleno 795 tis. Kč. Nově bylo plánováno osazení velké lavice z masívního
dřeva, osvětlení zemními svítidly. Navržena je oprava fasády synagogy, na které je umístěna
pamětní deska připomínající oběti holokaustu z řad hranických občanů. Chybějící částka
navrhovaná v rozpočtovém opatření činí 576 tis. Kč.
V 17:20 se dostavil Ing. Haša, v 17:30 schůzi opustil Ing. Milas, 18:10 odešel p. Březík
Termín příští schůze: 17.6.2019 v 16 hod.

Ing. Michal Ondra
pověřený vedením schůze
předsedou finančního výboru

zapsala: Ing. Petra Birnbaumová

