


Zápis ze zasedání Finančního výboru zastupitelstva města Chropyně - konaného dne 21. 9. 2015 
 
 
 
Přítomni:  Mgr. Milan Bajgar, Jaroslav Zlámal, Ing. Marcela Kovaříková, Petr Langr, Dalibor Kondler 

 
Omluveni: Mgr. Igor Štěpánek, Vladimíra Supová 

 
Přizváni: Ing. Věra Sigmundová, ing. Lenka Macháčková 
 
Místo zasedání: zasedací místnost MÚ Chropyně  
Začátek a konec jednání: 16:00 – 16:35 hod. 
 
 
Program jednání:  
 

1. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 5 v roce 2015 
       2. Rozbor hospodaření města Chropyně za 8 měsíců roku 2015   
       3. Technická a finanční analýza zařízení potřebných na pořízení audio záznamů a video přenosů 
z jednání zastupitelstva města 
       4. Majetkoprávní záležitosti 
 
 

 ad 1) 
 FV projednal Rozpočtové opatření města Chropyně č. 5 v roce 2015. FV doporučuje ZM úpravu 
předloženého materiálu týkající se vybavení pro nově vybudovanou jídelnu a výdejnu obědů v MŠ – 
stoly a židle, myčka nádobí, nerezové stoly, poličky, regály. Jedná se o částku 90 000 Kč a 340 000 
Kč, kterou FV doporučuje převést formou příspěvku do Zařízení školního stravování Chropyně. 
Organizace je plátcem DPH, tudíž lze při pořízení majetku nárokovat příslušnou část DPH u 
finančního úřadu, rovněž dojde ke zjednodušení administrativy, která by vznikla s případným 
převodem majetku od zřizovatele. Školní jídelna by měla mít v majetku i stoly a židle, jako je tomu 
na výdejně ZŠ v budově J. Fučíka. Výběrové řízení na nákup zařízení provede Město Chropyně. 
 
Po výše uvedené úpravě doporučuje FV zastupitelstvu tento materiál schválit. 
 

                                                                                                 Pro5:, Proti:0, Zdržel:0          
                                                                                             
      
       ad 2) 
       FV projednal Rozbor hospodaření města Chropyně za 8 měsíců roku 2015 a doporučuje ZM tento 
materiál vzít na vědomí. 
                                                                                                  Pro:5:, Proti:0 ,Zdržel:0 
 
     
       ad 3) 

FV projednal Technickou a finanční analýzu zařízení potřebných na pořízení audio záznamů a 
video přenosů z jednání zastupitelstva města a doporučuje ZM tento materiál vzít na vědomí. 
 
                                                                                            Pro:5 ,Proti:0 ,Zdržel:0 

        



  ad 4) 
         FV projednal Majetkoprávní záležitosti a doporučuje ZM tento materiál schválit.  
                                                                                           
                                                                                                       Pro:5 ,Proti:0 ,Zdržel:0 
 
 
 
 
Termín dalšího zasedání FV nebyl stanoven. 
            
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Milan Bajgar 
předseda FV 




