Zápis z 5. schůze finančního výboru ze dne 17.6.2019
Dne 17.6.2019 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.
2.
3.
4.

Závěrečný účet města za rok 2018
Účetní závěrka za rok 2018
Rozpočtová opatření
Materiály k projednání v zastupitelstvu města dne 20.6.2019

Schůzi zahájila a řídila Mgr. Pavla Tvrdoňová pověřená předsedou finančního výboru.

Ad 1)
Členové finančního výboru se seznámili s dokumentem Závěrečný účet města Hranic za rok 2018,
který je zastupitelstvu města předkládán ke schválení. Povinnost schvalovat závěrečný účet
územně samosprávných celků ukládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů. Obsah závěrečného účtu stanovuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o přezkoumání hospodaření
města. Ing. Zemek vyhodnotil plnění příjmů rozpočtu za rok 2018, a to ve srovnání s předchozími
lety. Pozitivní vývoj příjmů s sebou nese i navýšení výdajové stránky rozpočtu.
V diskuzi zazněl návrh na omezení růstu výdajů pro příští období. To bude určitě ještě námětem
při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2020.
Závěr:
Bylo přijato usnesení:
a) Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Hranic za rok
2018 včetně výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018
b) Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města vyslovit souhlas s hospodařením města Hranic
za rok 2018, a to bez výhrad
c) Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit převod zůstatků běžných účtů do
dlouhodobých rezerv města
Ad 2:
Členové finančního výboru byli seznámeni s materiálem Účetní závěrka města za rok 2018,
Zastupitelstvu města ukládá povinnost schvalovat účetní závěrku zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 563/1990 Sb., o účetnictví.
Ing. Zemek vysvětlil rozdíl mezi pohledem na hospodaření města z hlediska účetního
a rozpočtového, kdy účetní závěrka zohledňuje výnosy a náklady a závěrečný účet posuzuje
příjmy a výdaje.
Závěr:
Bylo přijato usnesení:
a) Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Hranice
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
převodem na syntetický účet 432 "Hospodářský výsledek předcházejících účetních období"
Ad 3:
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 4 )
Finanční výbor projednal a bere na vědomí následující body:
Bod 9 - Žádost o mimořádnou dotaci - Charita Hranice
Přidělení částky ve výši 150 000 Kč, která byla ve schváleném rozpočtu města pro rok 2019
vyhrazena pro Charitu Hranice.
Bod 10 - Žádost o poskytnutí dotace mimo dotační řízení na realizaci zpevněné plochy před
hangárem na letišti
Žádost o 800.000 Kč na realizaci zpevněné plochy před hangárem (pozemek p.č. 702/4, 702/2) ve
Rada města nedoporučuje z důvodu nedostatku volných finančních prostředků v rozpočtu města
Bod 11 - Finanční záležitosti ZŠ - „Pastelkovné“
Je navrženo, aby bylo rozděleno 180 000 Kč dle předpokládaného počtu žáků v prvních třídách
jednotlivých škol od 1. září 2019. Ředitelé škol byli osloveni, aby zaslali předpokládaný počet žáků
v 1. třídách vycházející z výsledku zápisu do 1. tříd a seznam potřebných pomůcek. Děti je obdrží
při nástupu do 1. třídy. Budou v samostatné tašce označené znakem města, aby bylo zřejmé, že
se jedná o pomůcky financované městem Hranice a budou předány přítomným starostou nebo
místostarostou za účasti rodičů dětí
Bod 12 - Lokalita Pod Křivým - rekonstrukce ulice Havlíčkova – dofinancování
Dle realizační projektové dokumentace, cena zakázky činí 31,5 mil. Kč., přičemž v současném
rozpočtu je schváleno 12 mil. Kč. Podmínkou pro vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele je
vyčlenění finančních prostředků na dofinancování stavby ve výši 24 mil. Kč
Bod 13 - Úprava křižovatky silnice II/440 (Purgešova a Tř. 1. máje) a místních komunikací
Zborovská a Komenského
Návrh na zpracování projektové dokumentace na vybudováním světelné křižovatky "U černého
Orla" ke zlepšení plynulosti, ale zejména bezpečnosti silničního provozu na tomto značně
frekventovaném, dopravně komplikovaném místě.
Bod 14 - Revitalizace areálu letního kina v Hranicích
záměr revitalizace areálu letního kina v Hranicích s možným rozdělením realizace na etapy
2019–2020 studie (včetně průzkumu stávajících konstrukcí) 2020 územní rozhodnutí, 2021
stavební povolení, realizace
Bod 17 Management hospodaření s energií
Jedná se částku 462.825 Kč na webový portál jehož moduly slouží ke komplexní správě
energetického hospodářství vlastněného městem a jeho zřizovaných organizací

Termín příští schůze: 9.9.2019 v 16 hod.

Mgr. Pavla Tvrdoňová
pověřená vedením schůze
zapsala: Ing. Petra Birnbaumová

