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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně 
 bere na vědomí 

Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně 
za I. čtvrtletí roku 2017. 

 
Důvodová zpráva: 

 
FV se řídí plánem práce na rok 2017. Na svém zasedání projednal, 
mimo jiné 

 - hodnocení závěrečného účtu města Chropyně   
 - hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 

 - varianty rekonstrukce budovy městského úřadu 

- regulace provozování některých hazardních her na území města 
Chropyně. 
   
- zákaz provozování hazardních her (v souladu se zákonem č. 
186/2016 Sb., o hazardních hrách). 
     

 



Finanční výbor Zastupitelstva města Chropyně 

Zápis ze zasedání Finančního výboru zastupitelstva města Chropyně - 
konaného dne 6. 2. 2017   
 
 
 
Přítomni:  Mgr. Milan Bajgar, Jaroslav Zlámal, Petr Langr, Dalibor Kondler,   
Ing. Marcela Kovaříková, Vladimíra Supová 

 
Omluveni: Mgr. Igor Štěpánek 

 
Hosté: Ing. Blažek, V. Langrová 
 
Přizváni: Ing. Sigmundová 
 
Místo zasedání: zasedací místnost MÚ Chropyně  
Začátek a konec jednání: 15:30 – 16:15 hodin 
 
 

Program jednání: 
 
1. Regulace provozování některých hazardních her na území města Chropyně.  

 2. Zákaz provozování hazardních her (v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb., o 
hazardních hrách). 
 

 ad 1) 
 FV projednal materiál - Regulace provozování některých hazardních her na území 
města Chropyně. 

   FV nedoporučuje zastupitelstvu města schválit tento materiál v předloženém 
znění.  
 

 PRO: schválení 1 (Langr), PROTI: schválení 4 (Bajgar, Kovaříková, Zlámal, 
Supová), ZDRŽEL SE: 1 (Kondler). 

                                                                                                           
                                                                                             
       ad 2) 
       FV projednal materiál - Zákaz provozování hazardních her (v souladu se 
zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách). 
       FV doporučuje zastupitelstvu města tento materiál schválit. 

                                                                                                   
PRO: schválení 4 (Bajgar, Kovaříková, Zlámal, Supová), PROTI: schválení 1 (Langr), 
ZDRŽEL SE: 1 (Kondler). 
 
     
   Členové FV žádají o vypracování přehledné tabulky investic na rok 2017. 
 
    
 
 
 
Mgr. Milan Bajgar, předseda FV 



Zápis z jednání Finančního výboru zastupitelstva města Chropyně ze dne 20. března 2017 
 
 
 
Přítomni:  Mgr. Milan Bajgar, Vladimíra Supová, Petr Langr, Jaroslav Zlámal, Mgr. Igor Štěpánek,  
Ing. Marcela Kovaříková, Dalibor Kondler 

 
Omluveni: - 

 
Přizváni: Ing. Věra Sigmundová 
 
Místo zasedání: zasedací místnost MÚ Chropyně  
Začátek a konec jednání: 15:30 – 17:20 hod. 
 
 
Program jednání:  
 
1. Informace o hospodaření města Chropyně v roce 2016 
2. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2017 
3. Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, příspěvkové organizace za 
rok 2016 
4. Výroční zpráva o hospodaření Správy majetku města Chropyně, příspěvkové organizace, za rok 
2016 
5. Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž za 
rok 2016 
6. Výroční zpráva hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, příspěvkové organizace 
za rok 2016 
7. Majetkoprávní záležitosti 
8. Rozpočtový výhled města Chropyně do roku 2020 
9. Změna Statutu Sociálního fondu zaměstnanců města Chropyně a Rozpočet Sociálního fondu 
zaměstnanců města Chropyně na rok 2017 
10. Varianty rekonstrukce budovy městského úřadu 
11. Uzavření dohod o provedení práce na přípravu Hanáckých slavností 2017 
 
 

ad 1) FV projednal a vzal na vědomí Informace o hospodaření města Chropyně v roce 2016.  
FV doporučuje zastupitelstvu města tento materiál vzít na vědomí v předloženém znění. 

                                                                                                           
                                                                                            Pro:7,Proti:0,Zdržel:0                                                                                   

      
      ad 2) 

FV projednal Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2017. FV je dlouhodobě 
nespokojen s obsahem předkládaných materiálů, na základě kterých má vyjádřit své stanovisko 
pro ZM zejména v oblasti investic.  FV opětovně navrhuje zpracovat podrobnější (tabulka excel) 
přehled investičních akcí, včetně hodnocení akcí předcházejících a jejich finanční vyhodnocení. FV 
dále vznáší, již po několikáté, připomínku k termínu dodání těchto materiálů. Když je členové 
dostanou v den jednání výboru na stůl, nemají čas si je pečlivě prostudovat a seznámit se s nimi. 

      FV doporučuje zastupitelstvu města tento materiál schválit v předloženém znění. 
  

                                                                                           Pro:4,Proti:2,Zdržel:1 



ad 3)  FV projednal a vzal na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Chropyně, okres 
Kroměříž, příspěvkové organizace za rok 2016.  
FV doporučuje zastupitelstvu města tento materiál vzít na vědomí v předloženém znění. 

                                                                                                          
 Pro:7,Proti:0,Zdržel:0 

                                                                                                         
                                                                                     
 
ad 4) FV projednal a vzal na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Správy majetku města Chropyně, 
příspěvkové organizace, za rok 2016. 
 FV doporučuje zastupitelstvu města tento materiál vzít na vědomí v předloženém znění. 
 

                                                                                                      Pro:7,Proti:0,Zdržel:0 
 
 
ad 5) FV projednal a vzal na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Chropyně, 
příspěvkové organizace za rok 2016. 
FV doporučuje zastupitelstvu města tento materiál vzít na vědomí v předloženém znění. 
 
 

                                                                                                      Pro:7,Proti:0,Zdržel:0 
 
 
ad 6) FV projednal a vzal na vědomí Výroční zprávu hospodaření Zařízení školního stravování 
Chropyně, příspěvkové organizace za rok 2016. 
FV doporučuje zastupitelstvu města tento materiál vzít na vědomí v předloženém znění. 
 

                                                                                            Pro:7,Proti:0,Zdržel:0 
 
 
 
ad 7) FV projednal a vzal na vědomí Majetkoprávní záležitosti. FV doporučuje navýšit roční příspěvek 
města na sport a tento rozdělovat dle stávající metodiky s tím, že schválená částka bude konečná.  
FV doporučuje zastupitelstvu města tento materiál schválit v předloženém znění. 
 

                                                                                            Pro:5,Proti:2,Zdržel:0 
 
 
ad 8) FV projednal a vzal na vědomí informace o rozpočtovém výhledu města Chropyně do roku 2020. 
FV doporučuje zastupitelstvu města tento materiál vzít na vědomí v předloženém znění. 
 

 
Pro:7,Proti:0,Zdržel:0 

 
ad 9) Změna Statutu Sociálního fondu zaměstnanců města Chropyně a Rozpočet Sociálního fondu 
zaměstnanců města Chropyně na rok 2017. 
FV projednal a vzal na vědomí materiál - Změna Statutu Sociálního fondu zaměstnanců města 
Chropyně a Rozpočet Sociálního fondu zaměstnanců města Chropyně na rok 2017 a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit tento materiál v předloženém znění. 

Pro:7,Proti:0,Zdržel:0 



ad 10) Varianty rekonstrukce budovy městského úřadu 
FV projednal a vzal na vědomí materiál  - Varianty rekonstrukce budovy městského úřadu a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit variantu c, a to za předpokladu získání příslušného dotačního titulu. 

FV upozorňuje, že jsou po něm často požadovány stanoviska k záležitostem, které mu s ohledem na 
nedostatek informací (např. stavba úřadu atd.) nepřísluší rozhodovat, přestože se to týká peněz.  

Pro:4,Proti:0,Zdržel:3 

ad 11) Uzavření dohod o provedení práce na přípravu Hanáckých slavností 2017 
FV nedoporučuje zastupitelstvu města tento materiál schválit v předloženém znění 

Pro:6,Proti: 0,Zdržel:1 

Termín dalšího zasedání zatím nebyl stanoven. 

Mgr. Milan Bajgar, předseda FV 
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