Zápis z 8. schůze finančního výboru ze dne 11.11.2019
Dne 14.10.2019 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 6 členů, výbor tudíž je usnášeníschopný.
Program:
1. Rozpočtová opatření
2. Návrhu rozpočtu města Hranic na rok 2020
3. Materiály k projednání v zastupitelstvu města dne 14.11.2019
Schůzi zahájil a řídil předseda finančního výboru Ing. Jiří Haša
Ad 1)
Ing. Birnbaumová představila členům finančního výboru rozpočtová opatření předkládaná
zastupitelstvu města ke schválení. Diskuze byla vedena k bodu E. Propojovací potrubí rybníků
Kuchyňka, kde jsou dle názoru finančního výboru vysoké předpokládané náklady stavby.
Závěr:
Bylo přijato usnesení:
Finanční výbor bere na vědomí předložená rozpočtová opatření.
Ad 2)
Ing. Zemek seznámil finanční výbor s postupem zpracování návrhu provozního rozpočtu na rok
2020. Vysvětlil obsah jednotlivých příloh, které jsou předkládány zastupitelstvu města. Vyčíslil příjmy
a výdaje provozního rozpočtu a zůstatek (saldo) rozpočtu, které lze využít ke krytí investičních či
jednorázových výdajů. Rada města svým usnesením ze dne 4.11.2019 uložila vedoucím odborů
a veliteli městské policie v souvislosti nárůstem požadavků na investice a snižující se objem
prostředků na investice provést snížení provozního rozpočtu o 5% s tím, že upravený návrh
projedná rada města na své mimořádné schůzi dne 13.11. 2019
V diskuzi zaznělo, že finanční výbor věří, že se radě města podaří najít avizované úspory.
Závěr:
Bylo přijato usnesení:
Finanční výbor bere na vědomí informaci o předkládaném návrhu rozpočtu.
Schůzi v 17:15 hod opustil pan Březík a v 17:30 hod Ing. Holenková. Tím přestal být výbor
usnášeníschopný.
Bez přijetí usnesení bylo dále projednáno:
Ad 3)
Bod 12 - Rekonstrukce vybraných chodníků - projektová dokumentace
Jedná se o chodníky: Smetanovo nábřeží, Tř. Čsl. Armády, ulice Alešova
S ohledem na termíny pro podání žádosti je nutno zahájit práce na zpracování projektové
dokumentace ještě v letošním roce, s tím souvisí požadavek na finanční prostředky ve výši
1.400.000 Kč, což řeší předkládaná rozpočtové opatření.
Bod 17 - Hradební okruh - výkup pozemků
Navržen výkup pozemků v částce 1.400.000 Kč. V předloženém rozpočtovém opatření je navrženo
financování výkupu z příjmů z prodeje pozemků a z příjmů z věcných břemen.
Termín příští schůze: 9.12.2019 v 16 hod.
Ing. Jiří Haša
předseda finančního výboru
zapsala: Ing. Petra Birnbaumová

