Zápis ze zasedání Finančního výboru zastupitelstva města Chropyně - konaného dne 20.11.2017

Přítomni: Mgr. Milan Bajgar, Jaroslav Zlámal, Dalibor Kondler, Mgr. Igor Štěpánek, Petr Langr
Omluveni: Ing. Marcela Kovaříková, Vladimíra Supová
Přizváni: Ing. Věra Sigmundová
Místo zasedání: zasedací místnost MÚ Chropyně
Začátek a konec jednání: 15:30 – 16:25 hod.
Program jednání:
1. OZV města Chropyně č. XX/2017 o místním poplatku ze psů.
2. OZV města Chropyně č. XX/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
3. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 5 v roce 2017
4. Majetkoprávní záležitosti
ad 1)
FV projednal materiál - OZV města Chropyně č. XX/2017 o místním poplatku ze psů.
FV doporučuje zastupitelstvu tento materiál upravit. Konkrétně v článku 5) Sazba poplatku, a to tak,
že sazba poplatku v Plešovci – 200 Kč,- za psa/rok, bude zvýšena na částku 300 Kč,- za psa/rok, a
300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele zvýšena na 450 Kč. Členové FV se
shodují na tom, že by bylo vhodné nastavit stejné podmínky pro obyvatele Plešovce a majitele
rodinných domů v Chropyni.
Pro:5, Proti:0, Zdržel:0
ad 2)
FV projednal materiál - OZV města Chropyně č. XX/2017 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
FV doporučuje zastupitelstvu tento materiál schválit v předloženém znění.
Pro:4, Proti:0, Zdržel:1
ad 3)
FV projednal materiál - Rozpočtové opatření města Chropyně č. 5 v roce 2017.
FV doporučuje zastupitelstvu tento materiál schválit v předloženém znění.
Pro:4, Proti:0, Zdržel:1

ad 4) FV projednal materiál - Majetkoprávní záležitosti.
FV nedoporučuje ZM schválit bod č. 1 – Prodej části pozemku p. č. 610/1 v k. ú. Chropyně. Jedná
se o část pozemku – špici mezi pozemky p. č. 613/1, p. č.
Ostatní body doporučuje FV schválit v předloženém znění.
Pro:4, Proti:0, Zdržel:1

Termín dalšího zasedání FV nebyl stanoven.

Mgr. Milan Bajgar
předseda FV

Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně na rok 2018
Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor (§117 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb. O obcích). Výbor plní
úkoly, kterými ho zastupitelstvo pověří (§118 odst. 1, výše uvedeného zákona). Ze své činnosti odpovídá
výbor zastupitelstvu města.
Předkládám zastupitelstvu města ke schválení - Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města
Chropyně na rok 2018. Jednotlivá jednání finančního výboru se budou konat vždy před řádným jednáním
zastupitelstva města, v případě mimořádného jednání pak podle potřeby, v závislosti na povaze
předkládaných materiálů.
I. čtvrtletí - hodnocení závěrečného účtu města Chropyně a hospodaření
příspěvkových organizací za rok 2017, zhodnocení provedené inventarizace majetku města Chropyně v
roce 2017;
II. čtvrtletí - kontrola hospodaření s majetkem města Chropyně, rozprava o auditu k
výsledku hospodaření města Chropyně a jím zřizovaných příspěvkových organizací za I. čtvrtletí roku 2018,
kontrola vývoje pohledávek města
III. čtvrtletí - kontrola hospodaření města Chropyně a jím zřizovaných příspěvkových
organizací za II. čtvrtletí roku 2018, zpráva o průběhu čerpání dotací města a příspěvkových organizací za
II. čtvrtletí roku 2018
IV. čtvrtletí – kontrola přípravy rozpočtu Města Chropyně a jím zřizovaných
příspěvkových organizací na rok 2019, kontrola hospodaření města a příspěvkových organizací za III.
čtvrtletí 2018, příprava inventarizace majetku Města Chropyně, plán práce pro rok 2019

Pravidelnými body jednání finančního výboru budou předkládaná rozpočtová opatření Města Chropyně,
řešící změnu finančních toků plynoucích z potřeb vzniklých v průběhu roku, a majetkoprávní záležitosti
předkládané ke schválení zastupitelstvu.
Finanční výbor bude na svých jednáních projednávat také další záležitosti a podněty finanční povahy
předkládané ZM Chropyně.

Mgr. Milan Bajgar
předseda FV

