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Zápis ze zasedání Finančního výboru zastupitelstva města Chropyně - konaného dne 29. 2. 2016  
 
 
 
Přítomni:  Mgr. Milan Bajgar, Jaroslav Zlámal, Ing. Marcela Kovaříková, Petr Langr, Dalibor Kondler, 

Mgr. Igor Štěpánek,  
 

Omluveni:  Vladimíra Supová 
 

Přizváni: Mgr. Michal Vlasatý 
 
Místo zasedání: zasedací místnost MÚ Chropyně  
Začátek a konec jednání: 15:30 – 16:30 hodin 
 
 
Program jednání:  
1. Finanční analýza na svoz separovaného odpadu s cílem zjištění možností svozu odpadů jinou 
firmou. 

 
ad 1) Členové FV se shodli na tom, že z předložených materiálů nelze vyvodit, jaké jsou roční 
náklady svazku obcí - RESO.  
  
FV požaduje zpracovat a předložit následující: 
 
1. Přehled, kolik finančních prostředků přispělo město Chropyně v letech 2014, 2015 včetně 

příspěvku od společnosti EKO-KOM do spolku RESO. 
2. Na základě předložené poptávky (tabulka a nabídka Biopasu) zpracovat stejnou tabulku (včetně 

cen) od společnosti RESO. Do této tabulky také zapracovat příspěvek od společnosti EKO-
KOM.  

3. Vyčíslit náklady (ztráty, sankce atd.), které by hrozily v případě vystoupení města Chropyně 
z dobrovolného svazku RESO. 

4. Opětovně zaslat poptávky na firmy v reginou (zejména Technické služby Přerov) a doplnit 
poptávku o firmu Technics Kojetín - s tím, že poptávka nebude limitovaná stávajícími kontejnery 
města, ale zpracují nabídku na kontejnery, které mají tyto firmy k dispozici. 

 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 
 
Bod 1, 2, 3  žádá FV předložit na zasedání výboru, které se bude konat 14.3.2016 v 15.30 hodin. 
 
 
Za členy FV děkuji za spolupráci. 
 
 
 
 
Mgr. Milan Bajgar, předseda FV 



  0103-16ZM-P02 

Zápis z jednání Finančního výboru zastupitelstva města Chropyně ze dne 14. března 2016 
 
 
 
Přítomni:  Mgr. Milan Bajgar, Vladimíra Supová, Petr Langr, Jaroslav Zlámal 

 
Omluveni: Mgr. Igor Štěpánek, Ing. Marcela Kovaříková, Dalibor Kondler 

 
Přizváni: Ing. Věra Sigmundová, Ing. Jaroslav Kotula, Martina Adámková  
 
Místo zasedání: zasedací místnost MÚ Chropyně  
Začátek a konec jednání: 15:30 – 17:10 hod. 
 
 
Program jednání:  
 
1. Finanční analýza RESO 
2. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2016 
3. Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, příspěvkové organizace za 
rok 2015 
4. Výroční zpráva o hospodaření Správy majetku města Chropyně, příspěvkové organizace, za rok 
2015 
5. Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž za 
rok 2015 
6. Výroční zpráva hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, příspěvkové organizace 
za rok 2015 
7. Majetkoprávní záležitosti 
8. Informace o hospodaření města Chropyně v roce 2015 
 
 

ad 1) Finanční analýza RESO – přítomným členům výboru byly na místě předloženy doplňující, 
požadované materiály k prostudování. K těmto materiálům podala starostka města podrobný 
komentář. K tomuto bodu, respektive způsobu spolupráce FV a zaměstnanců městského úřadu, se 
vyjádřil tajemník úřadu ing. Kotula. 
Vzhledem k obsahu všech předložených materiálů a složitosti celé problematiky, žádá FV 
zastupitelstvo města, o přesunutí termínu splnění tohoto úkolu na červnové zasedání. 

                                                                                                           
                                                                                            Pro:4,Proti:0,Zdržel:0                                                                                   

      
      ad 2) 

FV projednal Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2016. 
      FV doporučuje zastupitelstvu města tento materiál schválit v předloženém znění. 

  
 

                                                                                           Pro:4,Proti:0,Zdržel:0 
 
                                                                                                     

 
ad 3)  FV projednal a vzal na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Chropyně, okres 
Kroměříž, příspěvkové organizace za rok 2015.  
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FV doporučuje zastupitelstvu města tento materiál vzít na vědomí v předloženém znění. 
                                                                                                          

 Pro:4,Proti:0,Zdržel:0 
                                                                                                         
                                                                                     
 
ad 4) FV projednal a vzal na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Správy majetku města Chropyně, 
příspěvkové organizace, za rok 2015. 
 FV doporučuje zastupitelstvu města tento materiál vzít na vědomí v předloženém znění. 
 

                                                                                                      Pro:4,Proti:0,Zdržel:0 
 
 
ad 5) FV projednal a vzal na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Chropyně, 
příspěvkové organizace za rok 2015. 
FV doporučuje zastupitelstvu města tento materiál vzít na vědomí v předloženém znění. 
 
 

                                                                                                      Pro:4,Proti:0,Zdržel:0 
 
 
ad 6) FV projednal a vzal na vědomí Výroční zprávu hospodaření Zařízení školního stravování 
Chropyně, příspěvkové organizace za rok 2015. 
FV doporučuje zastupitelstvu města tento materiál vzít na vědomí v předloženém znění. 
 

                                                                                            Pro:4,Proti:0,Zdržel:0 
 
 
 
ad 7) FV projednal a vzal na vědomí Majetkoprávní záležitosti.  
FV doporučuje zastupitelstvu města tento materiál schválit v předloženém znění. 
 

                                                                                            Pro:4,Proti:0,Zdržel:0 
 
 
ad 8) FV projednal a vzal na vědomí Informace o hospodaření města Chropyně v roce 2015.  
FV doporučuje zastupitelstvu města tento materiál vzít na vědomí v předloženém znění. 

 
Pro:4,Proti:0,Zdržel:0 

 
 
Termín dalšího zasedání zatím nebyl stanoven. 
 
 
 
 
Mgr. Milan Bajgar, předseda FV 




