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1. Název materiálu Zpráva o činnosti FV za I. čtvrtletí 2015 

2. Pořadové číslo/datum zasedání    5 / 25. března 2015 

3. Předkladatel Bajgar Milan Mgr., předseda výboru 

4. Zpracovatel Bajgar Milan Mgr., předseda výboru  

5. Obsah - důvodová zpráva  
-      návrh usnesení 
-      příloha 0101-15ZM-P01 - Zápis z jednání č. 4 

 
 

 

6. Počet listů celkem Počet listů A4: 3 Počet listůA3 0 

7. Materiál projednán finanční výbor 

8. Soulad s právními předpisy zákon o obcích 

9. Soulad s rozpočtem města bez finančních nároků 

10. Následné rozhodnutí  

 
 
Důvodová zpráva: FV se řídí plánem práce na rok 2015. Na svém zasedání projednal, mimo jiné 

 - hodnocení závěrečného účtu města Chropyně   

 - hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 

Podrobnější informace k jednotlivým záležitostem jsou uvedeny v zápise, který 
tvoří přílohu tohoto materiálu. 

 

 
 
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 I. čtvrtletí 
roku 2015. 

 



Zápis z 4. Zasedání Finančního výboru zastupitelstva města Chropyně ze dne 16. března 2015 
 
 
 
Přítomni:  Mgr. Milan Bajgar, Vladimíra Supová, Petr Langr, Ing. Marcela Kovaříková, Dalibor Kondler, 

Mgr. Igor Štěpánek 
 

Omluveni: Jaroslav Zlámal 
 

Přizváni: Ing. Lenka Macháčková, Ing. Věra Sigmundová  
 
Místo zasedání: zasedací místnost MÚ Chropyně  
Začátek a konec jednání: 15:30 – 17:30 hod. 
 
 
Program jednání:  
 

1. Informace o hospodaření města Chropyně v roce 2014 
2. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2015  
3. Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Chropyně, 

okres Kroměříž, příspěvkové organizace za rok 2014 
4. Účetní závěrka a Výroční zpráva o hospodaření Správy 

majetku města Chropyně, příspěvkové organizace, za rok 2014 
     5. Účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření Mateřské 
školy Chropyně, příspěvkové organizace za rok 2014 
     6. Účetní závěrka a výroční zpráva hospodaření Zařízení 
školního stravování Chropyně, příspěvkové organizace 
za rok 2014 
     7. Majetkoprávní záležitosti 
     8. Různé 
 
 

ad 1) FV projednal a vzal na vědomí Informace o hospodaření města Chropyně v roce 2014. FV 
doporučuje zastupitelstvu města tento materiál vzít na vědomí v předloženém znění. 

                                                                                                           
                                                                                            Pro:5,Proti:1,Zdržel:0                                                                                  
      
      ad 2) 

FV projednal Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2015. 
 FV nedoporučuje zastupitelstvu města tento materiál schválit v předloženém znění. 
  
FV doporučuje zastupitelstvu města, aby uložilo RM zabezpečit mzdovou inventuru v městském 
úřadě (rozpis na nárokové a nenárokové složky platu zaměstnanců) za účelem stanovení mzdových 
prostředků pro úřad i zastupitelstvo města. 
FV vznesl zásadní výhrady a připomínky k příloze, která je k tomuto bodu přiložena. FV doporučuje, 
aby byla celkově přepracována. Požadované finanční prostředky, které jsou zde uvedeny, by měly 
být podloženy potřebnými podklady (smlouvy, finanční analýza ,,kompostárna“ nikdo z přítomných o 
tom takřka nic neví“, poptávky, výběrová řízení atd.), a to z důvodu absolutní neinformovanosti  
členů FV. 



Po dodání, výše uvedených podkladů, bude FV opětovně svolán, aby členové výboru měli podklady 
pro zodpovědné hlasování k jednotlivým bodům.   

 
 
                                                                                                 Pro:5,Proti:1,Zdržel:0 

 
                                                                                                     

 
ad 3)   

FV projednal a vzal na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Chropyně, 
okres Kroměříž, příspěvkové organizace za rok 2014. FV doporučuje zastupitelstvu města tento 
materiál vzít na vědomí v předloženém znění. 

 
                                                                                              Pro:5,Proti:1,Zdržel:0 

                                                                                                         
                                                                                     
 
ad 4) 
FV projednal a vzal na vědomí Účetní závěrku a Výroční zprávu o hospodaření Správy 
majetku města Chropyně, příspěvkové organizace, za rok 2014. FV doporučuje zastupitelstvu města 
tento materiál vzít na vědomí v předloženém znění. 
 
                                                                                                      Pro:5,Proti:1,Zdržel:0 
 
 
ad 5) 
FV projednal a vzal na vědomí Účetní závěrku a výroční zprávu o hospodaření Mateřské 
školy Chropyně, příspěvkové organizace za rok 2014. 
FV doporučuje zastupitelstvu města tento materiál vzít na vědomí v předloženém znění. 
 
 
                                                                                                      Pro:5,Proti:1,Zdržel:0 
 
 
ad 6)  
FV projednal a vzal na vědomí Účetní závěrku a výroční zprávu hospodaření Zařízení 
školního stravování Chropyně, příspěvkové organizace za rok 2014. 
FV doporučuje zastupitelstvu města tento materiál vzít na vědomí v předloženém znění. 
 
FV žádá ředitelku Zařízení školního stravování Chropyně, aby na příští zasedání FV dodala veškeré 
podklady, spojené s pořízením multifunkční pánve, včetně smluv a zadávací dokumentace. 
 
                                                                                            Pro:5,Proti:1,Zdržel:0 
 
 
 
ad 7) 
FV projednal a vzal na vědomí Majetkoprávní záležitosti. FV doporučuje zastupitelstvu města tento 
materiál schválit v předloženém znění. 
 



                                                                                            Pro:5,Proti:1,Zdržel:0 
 
 
ad 8) 
Členové FV vznesli závažné připomínky, které se týkaly termínu, ve kterém jsou výboru dodávány 
podklady potřebné k projednání.  
FV navrhuje, aby se zasedání ZM plánovala tak, aby výbory ZM měly dostatečný čas na prostudování 
podkladů, samotného zasedání a přípravu zápisu. 
 
 
 
 
Termín dalšího zasedání zatím nebyl stanoven. 
            
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Milan Bajgar 
předseda FV 
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