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Návrh usnesení: Zastupitelstva města Chropyně  

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně za IV. čtvrtle-
tí roku 2014. 

 
 



                                                                                                            příloha č. 0370-14ZM-P01

Zápis z 1. zasedání Finančního výboru zastupitelstva města 
Chropyně ze dne 27. listopadu 2014

Přítomni: Mgr. Milan Bajgar, Dalibor Kondler, Ing. Marcela Kovaříková, Vladimíra 
Supová, Jaroslav Zlámal

Omluveni: Mgr. Jiří Bílek, Petr Langr

Přizváni: Ing. Lenka Macháčková
                        

Místo zasedání: zasedací místnost MÚ Chropyně
Začátek a konec jednání: 15:00 – 16:00 hod.

Program jednání: 

1. Zahájení – představení jednotlivých členů 
2. Statut Finančního výboru zastupitelstva (dále jen FV) – zřízení, složení, předmět činnosti, 

práva a povinnosti členů, zasedání FV,  kontrola hospodaření s majetkem a  finančními 
prostředky města Chropyně. Spolupráce s vedoucí finančního odboru Ing. Lenkou 
Macháčkovou

3. Volba místopředsedy FV
4. Rozbor hospodaření Města Chropyně za 10 měsíců roku 2014
5. Rozbor hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, příspěvkové organizace za 9

měsíců roku 2014
6. Rozbor hospodaření Mateřské školy, příspěvkové organizace za 9 měsíců roku 2014
7. Rozbor hospodaření Základní školy Chropyně okres Kroměříž, příspěvkové organizace za 

9 měsíců roku 2014
8. Rozbor hospodaření Správy majetku města Chropyně, p.o. za 9 měsíců roku 2014
9. Návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2015
10. Ostatní

ad 1)
Předseda FV zahájil zasedání a přivítal všechny přítomné členy FV. Následovalo krátké 
představení členů.
                                                                                  

ad 2)
Předseda FV podrobně seznámil členy se zřízením, funkcí, povinnostmi a právy členů FV. 
Byl projednán způsob spolupráce s vedoucí finančního odboru MÚ Chropyně ing. 
Macháčkovou.

ad 3)                     
Byla zvolena místopředsedkyně FV paní Vladimíra Supová 
                                                                                                        Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel: 0 
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ad 4)
FV projednal a bere na vědomí Rozbor hospodaření města Chropyně za 10 měsíců roku 2014 

                                                                                  Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel: 0

ad 5)
FV projednal a bere na vědomí Rozbor hospodaření Zařízení školního stravování 
Chropyně, příspěvkové organizace za 9 měsíců roku 2014

                                                                       Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel: 0

ad 6)
FV projednal a bere na vědomí Rozbor hospodaření Mateřské školy, příspěvkové 
organizace za 9 měsíců roku 2014

                                                                                  Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel: 0

ad 7)
FV projednal a bere na vědomí Rozbor hospodaření Základní školy Chropyně okres 
Kroměříž, příspěvkové organizace za 9 měsíců roku 2014

                                                                                  Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel: 0

ad 8)
FV projednal a bere na vědomí Rozbor hospodaření Správy majetku města Chropyně, p.o. 
za 9 měsíců roku 2014
                                                                                         Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel: 0

ad 9)
       FV projednal a doporučuje ZM schválit Návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2015

                                                                                                 Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel: 0

ad 10)
       Dále byl členy FV projednán termín dalšího zasedání. Všichni přítomní se shodli na tom, 
aby termíny zasedání byly podřizovány potřebám jednotlivých členů FV a o včasném 
informovaní všech členů.

Termín dalšího zasedání je stanoven na 3. prosince 2014 v 15:00 hod. v MÚ Chropyně.

Mgr. Milan Bajgar
předseda FV



                                                                                                          příloha č. 0370-14ZM-P02 

Zápis z 2. zasedání Finančního výboru zastupitelstva města Chropyně ze dne 3. prosince 2014 
 
 
 
Přítomni:  Mgr. Milan Bajgar, Dalibor Kondler, Vladimíra Supová, Petr Langr 

 
Omluveni: Mgr. Jiří Bílek, Ing. Marcela Kovaříková, Jaroslav Zlámal 

 
Přizváni: Ing. Lenka Macháčková, Ivan Juřena  
                           
 
Místo zasedání: zasedací místnost MÚ Chropyně  
Začátek a konec jednání: 15:00 – 16:30 hod. 
 
 
Program jednání:  
 
1. Schválení zápisu z 1. zasedání 
2. Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 4/2014, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
3. Majetkoprávní záležitosti 
4. Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2014, o místním poplatku ze psů 
5. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2014 
6. Plán činnosti FV na rok 2015 
7. Různé 
 
 
 
ad 1) 
     Zápis z 1. Zasedání FV byl schválen. 
                                                                                                               Pro:4,Proti:0,Zdržel:0                                                                                  
   
 
ad 2) 

FV projednal a vzal na vědomí Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 4/2014, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.  
FV se zabýval především částkou, kterou by za svoz komunálních odpadů platili občané města. Dle 
zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, §118 ods. 3, je usnesení výboru platné, jestliže s ním vyslovila 
souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Protože byli na 2. zasedání přítomni 4 členové ze 
7., a pro vznesené návrhy nebyli pro, všichni (přítomní) členové, není FV schopen doporučit ZM 
konkrétní částku za svoz odpadů pro rok 2015. 
 FV nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášku v předloženém znění. 
                                                                                        
                                                                                             Pro: 3, Proti: 1, Zdržel: 0 

. 
 
 
ad 3)   
FV projednal a doporučuje ZM schválit majetkoprávní záležitosti v předložených zněních: 
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- prodej pozemku parcelní číslo 175/34 ostatní plocha o výměře 41 m², parcelní číslo 176 ostatní 
plocha o výměře 63 m², parcelní číslo 177/5 ostatní plocha o výměře 125 m² nacházejících se 

v katastrálním území Chropyně, zapsaných na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Zlínský kraj, pracoviště Kroměříž, za cenu 250,-- Kč/m² panu ,  

.Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující a daň z nabytí nemovitých věcí bude 
hrazena podle zákona. 
 

- prodej pozemku parcelní číslo 498/1 trvalý travní porost o výměře 186 m² a pozemku parcelní 
číslo 521/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 202 m² nacházejících se v katastrálním území 
Chropyně, zapsaných na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, 
pracoviště Kroměříž, za cenu 110,-- Kč/m² panu ,  
Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude 
hrazena podle zákona. 

 
                   
                                                                                                    Pro: 4, Proti: 0, Zdržel: 0  
                                                                                     
 
ad 4) 
FV projednal a doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 3/2014, o 
místním poplatku ze psů. 
  
 
                                                                                    Pro: 4, Proti: 0, Zdržel: 0 
 
ad 5) 
FV projednal a doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2014 

 
                                                                         Pro: 4, Proti: 0, Zdržel: 0 
 
ad 6) 
FV projednal a schválil Plán činnosti FV na rok 2015 
              
                                                                                                    Pro: 4,  Proti: 0, Zdržel: 0 
 
ad 7) 
Pan Juřena informoval FV o možné změně, týkající se výši odměn pro neuvolněné zastupitele, kdy by 
měla být ponížena o 10% ze součastně schválené výše. 
 
FV se zabýval podnětem ing. Kovaříkové, týkající se hospodaření SMM Chropyně. 
 Dle jejího sdělení: Stav hospodaření SMM Chropyně dle dostupných materiálů vykazuje k 30.9.2014 
ztrátu 895 tis. Kč. Ve výnosech není zúčtováno navýšení příspěvku na opravy ve výši 670 tis. Kč, které 
bylo schváleno ještě v RM před volbami a jež schválilo ZM. V nákladech opravy zaúčtovány jsou. I po 
tomto zaúčtování by však SMM vykazovala ztrátu 225 tis. Kč. Ještě minulá RM na svém posledním 
zasedání zdůrazňovala, že SMM musí své náklady upravit tak, aby neskončila v záporném 
hospodaření, které může ovlivňovat fungování organizace z hlediska nejen finančního toku. 
 
Ing. Macháčková informovala přítomné, že tento stav se již řeší a dále se jím bude zabývat auditor ing. 
Ondrášek. 
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Termín dalšího zasedání zatím nebyl stanoven. 
            
        
 
 
Mgr. Milan Bajgar 
předseda FV 
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Zápis z 2. zasedání Finančního výboru zastupitelstva města Chropyně ze dne 3. prosince 2014 
 
 
 
Přítomni:  Mgr. Milan Bajgar, Dalibor Kondler, Vladimíra Supová, Petr Langr 

 
Omluveni: Mgr. Jiří Bílek, Ing. Marcela Kovaříková, Jaroslav Zlámal 

 
Přizváni: Ing. Lenka Macháčková, Ivan Juřena  
                           
 
Místo zasedání: zasedací místnost MÚ Chropyně  
Začátek a konec jednání: 15:00 – 16:30 hod. 
 
 
Program jednání:  
 
1. Schválení zápisu z 1. zasedání 
2. Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 4/2014, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
3. Majetkoprávní záležitosti 
4. Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2014, o místním poplatku ze psů 
5. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2014 
6. Plán činnosti FV na rok 2015 
7. Různé 
 
 
 
ad 1) 
     Zápis z 1. Zasedání FV byl schválen. 
                                                                                                               Pro:4,Proti:0,Zdržel:0                                                                                  
   
 
ad 2) 

FV projednal a vzal na vědomí Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 4/2014, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.  
FV se zabýval především částkou, kterou by za svoz komunálních odpadů platili občané města. Dle 
zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, §118 ods. 3, je usnesení výboru platné, jestliže s ním vyslovila 
souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Protože byli na 2. zasedání přítomni 4 členové ze 
7., a pro vznesené návrhy nebyli pro, všichni (přítomní) členové, není FV schopen doporučit ZM 
konkrétní částku za svoz odpadů pro rok 2015. 
 FV nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášku v předloženém znění. 
                                                                                        
                                                                                             Pro: 3, Proti: 1, Zdržel: 0 

. 
 
 
ad 3)   
FV projednal a doporučuje ZM schválit majetkoprávní záležitosti v předložených zněních: 
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- prodej pozemku parcelní číslo 175/34 ostatní plocha o výměře 41 m², parcelní číslo 176 ostatní 
plocha o výměře 63 m², parcelní číslo 177/5 ostatní plocha o výměře 125 m² nacházejících se 

v katastrálním území Chropyně, zapsaných na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Zlínský kraj, pracoviště Kroměříž, za cenu 250,-- Kč/m² panu Petru Olivovi, Podlesí 248 
Chropyně.Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující a daň z nabytí nemovitých věcí bude 
hrazena podle zákona. 
 

- prodej pozemku parcelní číslo 498/1 trvalý travní porost o výměře 186 m² a pozemku parcelní 
číslo 521/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 202 m² nacházejících se v katastrálním území 
Chropyně, zapsaných na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, 
pracoviště Kroměříž, za cenu 110,-- Kč/m² panu Robertu Kunčarovi, Pazderna 854 Chropyně. 
Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude 
hrazena podle zákona. 

 
                   
                                                                                                    Pro: 4, Proti: 0, Zdržel: 0  
                                                                                     
 
ad 4) 
FV projednal a doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 3/2014, o 
místním poplatku ze psů. 
  
 
                                                                                    Pro: 4, Proti: 0, Zdržel: 0 
 
ad 5) 
FV projednal a doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2014 

 
                                                                         Pro: 4, Proti: 0, Zdržel: 0 
 
ad 6) 
FV projednal a schválil Plán činnosti FV na rok 2015 
              
                                                                                                    Pro: 4,  Proti: 0, Zdržel: 0 
 
ad 7) 
Pan Juřena informoval FV o možné změně, týkající se výši odměn pro neuvolněné zastupitele, kdy by 
měla být ponížena o 10% ze součastně schválené výše. 
 
FV se zabýval podnětem ing. Kovaříkové, týkající se hospodaření SMM Chropyně. 
 Dle jejího sdělení: Stav hospodaření SMM Chropyně dle dostupných materiálů vykazuje k 30.9.2014 
ztrátu 895 tis. Kč. Ve výnosech není zúčtováno navýšení příspěvku na opravy ve výši 670 tis. Kč, které 
bylo schváleno ještě v RM před volbami a jež schválilo ZM. V nákladech opravy zaúčtovány jsou. I po 
tomto zaúčtování by však SMM vykazovala ztrátu 225 tis. Kč. Ještě minulá RM na svém posledním 
zasedání zdůrazňovala, že SMM musí své náklady upravit tak, aby neskončila v záporném 
hospodaření, které může ovlivňovat fungování organizace z hlediska nejen finančního toku. 
 
Ing. Macháčková informovala přítomné, že tento stav se již řeší a dále se jím bude zabývat auditor ing. 
Ondrášek. 
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Termín dalšího zasedání zatím nebyl stanoven. 
            
        
 
 
Mgr. Milan Bajgar 
předseda FV 
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Zápis z 2. zasedání Finančního výboru zastupitelstva města Chropyně ze dne 3. prosince 2014 
 
 
 
Přítomni:  Mgr. Milan Bajgar, Dalibor Kondler, Vladimíra Supová, Petr Langr 

 
Omluveni: Mgr. Jiří Bílek, Ing. Marcela Kovaříková, Jaroslav Zlámal 

 
Přizváni: Ing. Lenka Macháčková, Ivan Juřena  
                           
 
Místo zasedání: zasedací místnost MÚ Chropyně  
Začátek a konec jednání: 15:00 – 16:30 hod. 
 
 
Program jednání:  
 
1. Schválení zápisu z 1. zasedání 
2. Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 4/2014, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
3. Majetkoprávní záležitosti 
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5. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2014 
6. Plán činnosti FV na rok 2015 
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ad 1) 
     Zápis z 1. Zasedání FV byl schválen. 
                                                                                                               Pro:4,Proti:0,Zdržel:0                                                                                  
   
 
ad 2) 

FV projednal a vzal na vědomí Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 4/2014, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.  
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zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, §118 ods. 3, je usnesení výboru platné, jestliže s ním vyslovila 
souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Protože byli na 2. zasedání přítomni 4 členové ze 
7., a pro vznesené návrhy nebyli pro, všichni (přítomní) členové, není FV schopen doporučit ZM 
konkrétní částku za svoz odpadů pro rok 2015. 
 FV nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášku v předloženém znění. 
                                                                                        
                                                                                             Pro: 3, Proti: 1, Zdržel: 0 
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Termín dalšího zasedání zatím nebyl stanoven. 
            
        
 
 
Mgr. Milan Bajgar 
předseda FV 



                                                                                                          příloha č. 0370-14ZM-P02 

Zápis z 2. zasedání Finančního výboru zastupitelstva města Chropyně ze dne 3. prosince 2014 
 
 
 
Přítomni:  Mgr. Milan Bajgar, Dalibor Kondler, Vladimíra Supová, Petr Langr 

 
Omluveni: Mgr. Jiří Bílek, Ing. Marcela Kovaříková, Jaroslav Zlámal 

 
Přizváni: Ing. Lenka Macháčková, Ivan Juřena  
                           
 
Místo zasedání: zasedací místnost MÚ Chropyně  
Začátek a konec jednání: 15:00 – 16:30 hod. 
 
 
Program jednání:  
 
1. Schválení zápisu z 1. zasedání 
2. Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 4/2014, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
3. Majetkoprávní záležitosti 
4. Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2014, o místním poplatku ze psů 
5. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2014 
6. Plán činnosti FV na rok 2015 
7. Různé 
 
 
 
ad 1) 
     Zápis z 1. Zasedání FV byl schválen. 
                                                                                                               Pro:4,Proti:0,Zdržel:0                                                                                  
   
 
ad 2) 

FV projednal a vzal na vědomí Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 4/2014, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.  
FV se zabýval především částkou, kterou by za svoz komunálních odpadů platili občané města. Dle 
zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, §118 ods. 3, je usnesení výboru platné, jestliže s ním vyslovila 
souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Protože byli na 2. zasedání přítomni 4 členové ze 
7., a pro vznesené návrhy nebyli pro, všichni (přítomní) členové, není FV schopen doporučit ZM 
konkrétní částku za svoz odpadů pro rok 2015. 
 FV nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášku v předloženém znění. 
                                                                                        
                                                                                             Pro: 3, Proti: 1, Zdržel: 0 

. 
 
 
ad 3)   
FV projednal a doporučuje ZM schválit majetkoprávní záležitosti v předložených zněních: 



                                                                                                          příloha č. 0370-14ZM-P02 

- prodej pozemku parcelní číslo 175/34 ostatní plocha o výměře 41 m², parcelní číslo 176 ostatní 
plocha o výměře 63 m², parcelní číslo 177/5 ostatní plocha o výměře 125 m² nacházejících se 

v katastrálním území Chropyně, zapsaných na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Zlínský kraj, pracoviště Kroměříž, za cenu 250,-- Kč/m² panu Petru Olivovi, Podlesí 248 
Chropyně.Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující a daň z nabytí nemovitých věcí bude 
hrazena podle zákona. 
 

- prodej pozemku parcelní číslo 498/1 trvalý travní porost o výměře 186 m² a pozemku parcelní 
číslo 521/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 202 m² nacházejících se v katastrálním území 
Chropyně, zapsaných na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, 
pracoviště Kroměříž, za cenu 110,-- Kč/m² panu Robertu Kunčarovi, Pazderna 854 Chropyně. 
Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude 
hrazena podle zákona. 

 
                   
                                                                                                    Pro: 4, Proti: 0, Zdržel: 0  
                                                                                     
 
ad 4) 
FV projednal a doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 3/2014, o 
místním poplatku ze psů. 
  
 
                                                                                    Pro: 4, Proti: 0, Zdržel: 0 
 
ad 5) 
FV projednal a doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2014 

 
                                                                         Pro: 4, Proti: 0, Zdržel: 0 
 
ad 6) 
FV projednal a schválil Plán činnosti FV na rok 2015 
              
                                                                                                    Pro: 4,  Proti: 0, Zdržel: 0 
 
ad 7) 
Pan Juřena informoval FV o možné změně, týkající se výši odměn pro neuvolněné zastupitele, kdy by 
měla být ponížena o 10% ze součastně schválené výše. 
 
FV se zabýval podnětem ing. Kovaříkové, týkající se hospodaření SMM Chropyně. 
 Dle jejího sdělení: Stav hospodaření SMM Chropyně dle dostupných materiálů vykazuje k 30.9.2014 
ztrátu 895 tis. Kč. Ve výnosech není zúčtováno navýšení příspěvku na opravy ve výši 670 tis. Kč, které 
bylo schváleno ještě v RM před volbami a jež schválilo ZM. V nákladech opravy zaúčtovány jsou. I po 
tomto zaúčtování by však SMM vykazovala ztrátu 225 tis. Kč. Ještě minulá RM na svém posledním 
zasedání zdůrazňovala, že SMM musí své náklady upravit tak, aby neskončila v záporném 
hospodaření, které může ovlivňovat fungování organizace z hlediska nejen finančního toku. 
 
Ing. Macháčková informovala přítomné, že tento stav se již řeší a dále se jím bude zabývat auditor ing. 
Ondrášek. 
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Chropyně, zapsaných na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, 
pracoviště Kroměříž, za cenu 110,-- Kč/m² panu Robertu Kunčarovi, Pazderna 854 Chropyně. 
Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude 
hrazena podle zákona. 

 
                   
                                                                                                    Pro: 4, Proti: 0, Zdržel: 0  
                                                                                     
 
ad 4) 
FV projednal a doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 3/2014, o 
místním poplatku ze psů. 
  
 
                                                                                    Pro: 4, Proti: 0, Zdržel: 0 
 
ad 5) 
FV projednal a doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2014 

 
                                                                         Pro: 4, Proti: 0, Zdržel: 0 
 
ad 6) 
FV projednal a schválil Plán činnosti FV na rok 2015 
              
                                                                                                    Pro: 4,  Proti: 0, Zdržel: 0 
 
ad 7) 
Pan Juřena informoval FV o možné změně, týkající se výši odměn pro neuvolněné zastupitele, kdy by 
měla být ponížena o 10% ze součastně schválené výše. 
 
FV se zabýval podnětem ing. Kovaříkové, týkající se hospodaření SMM Chropyně. 
 Dle jejího sdělení: Stav hospodaření SMM Chropyně dle dostupných materiálů vykazuje k 30.9.2014 
ztrátu 895 tis. Kč. Ve výnosech není zúčtováno navýšení příspěvku na opravy ve výši 670 tis. Kč, které 
bylo schváleno ještě v RM před volbami a jež schválilo ZM. V nákladech opravy zaúčtovány jsou. I po 
tomto zaúčtování by však SMM vykazovala ztrátu 225 tis. Kč. Ještě minulá RM na svém posledním 
zasedání zdůrazňovala, že SMM musí své náklady upravit tak, aby neskončila v záporném 
hospodaření, které může ovlivňovat fungování organizace z hlediska nejen finančního toku. 
 
Ing. Macháčková informovala přítomné, že tento stav se již řeší a dále se jím bude zabývat auditor ing. 
Ondrášek. 
 



                                                                                                          příloha č. 0370-14ZM-P02 

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



                                                                                                          příloha č. 0370-14ZM-P02 

Zápis z 2. zasedání Finančního výboru zastupitelstva města Chropyně ze dne 3. prosince 2014 
 
 
 
Přítomni:  Mgr. Milan Bajgar, Dalibor Kondler, Vladimíra Supová, Petr Langr 

 
Omluveni: Mgr. Jiří Bílek, Ing. Marcela Kovaříková, Jaroslav Zlámal 

 
Přizváni: Ing. Lenka Macháčková, Ivan Juřena  
                           
 
Místo zasedání: zasedací místnost MÚ Chropyně  
Začátek a konec jednání: 15:00 – 16:30 hod. 
 
 
Program jednání:  
 
1. Schválení zápisu z 1. zasedání 
2. Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 4/2014, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
3. Majetkoprávní záležitosti 
4. Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2014, o místním poplatku ze psů 
5. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2014 
6. Plán činnosti FV na rok 2015 
7. Různé 
 
 
 
ad 1) 
     Zápis z 1. Zasedání FV byl schválen. 
                                                                                                               Pro:4,Proti:0,Zdržel:0                                                                                  
   
 
ad 2) 

FV projednal a vzal na vědomí Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 4/2014, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.  
FV se zabýval především částkou, kterou by za svoz komunálních odpadů platili občané města. Dle 
zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, §118 ods. 3, je usnesení výboru platné, jestliže s ním vyslovila 
souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Protože byli na 2. zasedání přítomni 4 členové ze 
7., a pro vznesené návrhy nebyli pro, všichni (přítomní) členové, není FV schopen doporučit ZM 
konkrétní částku za svoz odpadů pro rok 2015. 
 FV nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášku v předloženém znění. 
                                                                                        
                                                                                             Pro: 3, Proti: 1, Zdržel: 0 

. 
 
 
ad 3)   
FV projednal a doporučuje ZM schválit majetkoprávní záležitosti v předložených zněních: 



                                                                                                          příloha č. 0370-14ZM-P02 

- prodej pozemku parcelní číslo 175/34 ostatní plocha o výměře 41 m², parcelní číslo 176 ostatní 
plocha o výměře 63 m², parcelní číslo 177/5 ostatní plocha o výměře 125 m² nacházejících se 

v katastrálním území Chropyně, zapsaných na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Zlínský kraj, pracoviště Kroměříž, za cenu 250,-- Kč/m² panu Petru Olivovi, Podlesí 248 
Chropyně.Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující a daň z nabytí nemovitých věcí bude 
hrazena podle zákona. 
 

- prodej pozemku parcelní číslo 498/1 trvalý travní porost o výměře 186 m² a pozemku parcelní 
číslo 521/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 202 m² nacházejících se v katastrálním území 
Chropyně, zapsaných na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, 
pracoviště Kroměříž, za cenu 110,-- Kč/m² panu Robertu Kunčarovi, Pazderna 854 Chropyně. 
Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude 
hrazena podle zákona. 

 
                   
                                                                                                    Pro: 4, Proti: 0, Zdržel: 0  
                                                                                     
 
ad 4) 
FV projednal a doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 3/2014, o 
místním poplatku ze psů. 
  
 
                                                                                    Pro: 4, Proti: 0, Zdržel: 0 
 
ad 5) 
FV projednal a doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2014 

 
                                                                         Pro: 4, Proti: 0, Zdržel: 0 
 
ad 6) 
FV projednal a schválil Plán činnosti FV na rok 2015 
              
                                                                                                    Pro: 4,  Proti: 0, Zdržel: 0 
 
ad 7) 
Pan Juřena informoval FV o možné změně, týkající se výši odměn pro neuvolněné zastupitele, kdy by 
měla být ponížena o 10% ze součastně schválené výše. 
 
FV se zabýval podnětem ing. Kovaříkové, týkající se hospodaření SMM Chropyně. 
 Dle jejího sdělení: Stav hospodaření SMM Chropyně dle dostupných materiálů vykazuje k 30.9.2014 
ztrátu 895 tis. Kč. Ve výnosech není zúčtováno navýšení příspěvku na opravy ve výši 670 tis. Kč, které 
bylo schváleno ještě v RM před volbami a jež schválilo ZM. V nákladech opravy zaúčtovány jsou. I po 
tomto zaúčtování by však SMM vykazovala ztrátu 225 tis. Kč. Ještě minulá RM na svém posledním 
zasedání zdůrazňovala, že SMM musí své náklady upravit tak, aby neskončila v záporném 
hospodaření, které může ovlivňovat fungování organizace z hlediska nejen finančního toku. 
 
Ing. Macháčková informovala přítomné, že tento stav se již řeší a dále se jím bude zabývat auditor ing. 
Ondrášek. 
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Mgr. Milan Bajgar 
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Chropyně.Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující a daň z nabytí nemovitých věcí bude 
hrazena podle zákona. 
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měla být ponížena o 10% ze součastně schválené výše. 
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tomto zaúčtování by však SMM vykazovala ztrátu 225 tis. Kč. Ještě minulá RM na svém posledním 
zasedání zdůrazňovala, že SMM musí své náklady upravit tak, aby neskončila v záporném 
hospodaření, které může ovlivňovat fungování organizace z hlediska nejen finančního toku. 
 
Ing. Macháčková informovala přítomné, že tento stav se již řeší a dále se jím bude zabývat auditor ing. 
Ondrášek. 
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                                                                                                               Pro:4,Proti:0,Zdržel:0                                                                                  
   
 
ad 2) 

FV projednal a vzal na vědomí Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 4/2014, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.  
FV se zabýval především částkou, kterou by za svoz komunálních odpadů platili občané města. Dle 
zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, §118 ods. 3, je usnesení výboru platné, jestliže s ním vyslovila 
souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Protože byli na 2. zasedání přítomni 4 členové ze 
7., a pro vznesené návrhy nebyli pro, všichni (přítomní) členové, není FV schopen doporučit ZM 
konkrétní částku za svoz odpadů pro rok 2015. 
 FV nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášku v předloženém znění. 
                                                                                        
                                                                                             Pro: 3, Proti: 1, Zdržel: 0 

. 
 
 
ad 3)   
FV projednal a doporučuje ZM schválit majetkoprávní záležitosti v předložených zněních: 



                                                                                                          příloha č. 0370-14ZM-P02 

- prodej pozemku parcelní číslo 175/34 ostatní plocha o výměře 41 m², parcelní číslo 176 ostatní 
plocha o výměře 63 m², parcelní číslo 177/5 ostatní plocha o výměře 125 m² nacházejících se 

v katastrálním území Chropyně, zapsaných na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Zlínský kraj, pracoviště Kroměříž, za cenu 250,-- Kč/m² panu Petru Olivovi, Podlesí 248 
Chropyně.Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující a daň z nabytí nemovitých věcí bude 
hrazena podle zákona. 
 

- prodej pozemku parcelní číslo 498/1 trvalý travní porost o výměře 186 m² a pozemku parcelní 
číslo 521/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 202 m² nacházejících se v katastrálním území 
Chropyně, zapsaných na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, 
pracoviště Kroměříž, za cenu 110,-- Kč/m² panu Robertu Kunčarovi, Pazderna 854 Chropyně. 
Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude 
hrazena podle zákona. 

 
                   
                                                                                                    Pro: 4, Proti: 0, Zdržel: 0  
                                                                                     
 
ad 4) 
FV projednal a doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 3/2014, o 
místním poplatku ze psů. 
  
 
                                                                                    Pro: 4, Proti: 0, Zdržel: 0 
 
ad 5) 
FV projednal a doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2014 

 
                                                                         Pro: 4, Proti: 0, Zdržel: 0 
 
ad 6) 
FV projednal a schválil Plán činnosti FV na rok 2015 
              
                                                                                                    Pro: 4,  Proti: 0, Zdržel: 0 
 
ad 7) 
Pan Juřena informoval FV o možné změně, týkající se výši odměn pro neuvolněné zastupitele, kdy by 
měla být ponížena o 10% ze součastně schválené výše. 
 
FV se zabýval podnětem ing. Kovaříkové, týkající se hospodaření SMM Chropyně. 
 Dle jejího sdělení: Stav hospodaření SMM Chropyně dle dostupných materiálů vykazuje k 30.9.2014 
ztrátu 895 tis. Kč. Ve výnosech není zúčtováno navýšení příspěvku na opravy ve výši 670 tis. Kč, které 
bylo schváleno ještě v RM před volbami a jež schválilo ZM. V nákladech opravy zaúčtovány jsou. I po 
tomto zaúčtování by však SMM vykazovala ztrátu 225 tis. Kč. Ještě minulá RM na svém posledním 
zasedání zdůrazňovala, že SMM musí své náklady upravit tak, aby neskončila v záporném 
hospodaření, které může ovlivňovat fungování organizace z hlediska nejen finančního toku. 
 
Ing. Macháčková informovala přítomné, že tento stav se již řeší a dále se jím bude zabývat auditor ing. 
Ondrášek. 
 



                                                                                                          příloha č. 0370-14ZM-P02 

 
 
Termín dalšího zasedání zatím nebyl stanoven. 
            
        
 
 
Mgr. Milan Bajgar 
předseda FV 
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Zápis z 2. zasedání Finančního výboru zastupitelstva města Chropyně ze dne 3. prosince 2014 
 
 
 
Přítomni:  Mgr. Milan Bajgar, Dalibor Kondler, Vladimíra Supová, Petr Langr 

 
Omluveni: Mgr. Jiří Bílek, Ing. Marcela Kovaříková, Jaroslav Zlámal 

 
Přizváni: Ing. Lenka Macháčková, Ivan Juřena  
                           
 
Místo zasedání: zasedací místnost MÚ Chropyně  
Začátek a konec jednání: 15:00 – 16:30 hod. 
 
 
Program jednání:  
 
1. Schválení zápisu z 1. zasedání 
2. Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 4/2014, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
3. Majetkoprávní záležitosti 
4. Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2014, o místním poplatku ze psů 
5. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2014 
6. Plán činnosti FV na rok 2015 
7. Různé 
 
 
 
ad 1) 
     Zápis z 1. Zasedání FV byl schválen. 
                                                                                                               Pro:4,Proti:0,Zdržel:0                                                                                  
   
 
ad 2) 

FV projednal a vzal na vědomí Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 4/2014, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.  
FV se zabýval především částkou, kterou by za svoz komunálních odpadů platili občané města. Dle 
zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, §118 ods. 3, je usnesení výboru platné, jestliže s ním vyslovila 
souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Protože byli na 2. zasedání přítomni 4 členové ze 
7., a pro vznesené návrhy nebyli pro, všichni (přítomní) členové, není FV schopen doporučit ZM 
konkrétní částku za svoz odpadů pro rok 2015. 
 FV nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášku v předloženém znění. 
                                                                                        
                                                                                             Pro: 3, Proti: 1, Zdržel: 0 

. 
 
 
ad 3)   
FV projednal a doporučuje ZM schválit majetkoprávní záležitosti v předložených zněních: 



                                                                                                          příloha č. 0370-14ZM-P02 

- prodej pozemku parcelní číslo 175/34 ostatní plocha o výměře 41 m², parcelní číslo 176 ostatní 
plocha o výměře 63 m², parcelní číslo 177/5 ostatní plocha o výměře 125 m² nacházejících se 

v katastrálním území Chropyně, zapsaných na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Zlínský kraj, pracoviště Kroměříž, za cenu 250,-- Kč/m² panu Petru Olivovi, Podlesí 248 
Chropyně.Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující a daň z nabytí nemovitých věcí bude 
hrazena podle zákona. 
 

- prodej pozemku parcelní číslo 498/1 trvalý travní porost o výměře 186 m² a pozemku parcelní 
číslo 521/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 202 m² nacházejících se v katastrálním území 
Chropyně, zapsaných na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, 
pracoviště Kroměříž, za cenu 110,-- Kč/m² panu Robertu Kunčarovi, Pazderna 854 Chropyně. 
Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude 
hrazena podle zákona. 

 
                   
                                                                                                    Pro: 4, Proti: 0, Zdržel: 0  
                                                                                     
 
ad 4) 
FV projednal a doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 3/2014, o 
místním poplatku ze psů. 
  
 
                                                                                    Pro: 4, Proti: 0, Zdržel: 0 
 
ad 5) 
FV projednal a doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2014 

 
                                                                         Pro: 4, Proti: 0, Zdržel: 0 
 
ad 6) 
FV projednal a schválil Plán činnosti FV na rok 2015 
              
                                                                                                    Pro: 4,  Proti: 0, Zdržel: 0 
 
ad 7) 
Pan Juřena informoval FV o možné změně, týkající se výši odměn pro neuvolněné zastupitele, kdy by 
měla být ponížena o 10% ze součastně schválené výše. 
 
FV se zabýval podnětem ing. Kovaříkové, týkající se hospodaření SMM Chropyně. 
 Dle jejího sdělení: Stav hospodaření SMM Chropyně dle dostupných materiálů vykazuje k 30.9.2014 
ztrátu 895 tis. Kč. Ve výnosech není zúčtováno navýšení příspěvku na opravy ve výši 670 tis. Kč, které 
bylo schváleno ještě v RM před volbami a jež schválilo ZM. V nákladech opravy zaúčtovány jsou. I po 
tomto zaúčtování by však SMM vykazovala ztrátu 225 tis. Kč. Ještě minulá RM na svém posledním 
zasedání zdůrazňovala, že SMM musí své náklady upravit tak, aby neskončila v záporném 
hospodaření, které může ovlivňovat fungování organizace z hlediska nejen finančního toku. 
 
Ing. Macháčková informovala přítomné, že tento stav se již řeší a dále se jím bude zabývat auditor ing. 
Ondrášek. 
 



                                                                                                          příloha č. 0370-14ZM-P02 

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




