Zastupitelstvo města Chropyně
Datum jednání: 13.12.2018

Číslo jednání: 2

Číslo materiálu: 1039-ZM2018

Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně na rok 2019 a
zpráva o činnosti výboru za uplynulé období
Zpracovatel:
Předkladatel:
Důvod předložení:

Ing. Lenka Macháčková
Mgr. Milan Bajgar, MBA
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. - § 97

Přílohy:
Zápis FV 21.11.18
Zápis FV 5.12.2018
Plán práce FV pro rok 2019

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Chropyně bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně.
Zastupitelstvo města Chropyně schvaluje
Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně na rok 2019.

Důvodová zpráva:
Finanční výbor se v novém funkčním období sešel dvakrát, schválil plán práce finančního výboru na rok 2019 a
zaujal stanoviska k dalším projednávaným materiálům. Plán činnosti finančního výboru a zápisy ze zasedání dne 21.
listopadu 2018 a 5. prosince 2018 jsou v příloze materiálu.

Zápis ze zasedání Finančního výboru zastupitelstva města Chropyně konaného
dne 21. listopadu 2018
Přítomni: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Zuzana Konvičná, Mgr. Martin Schmied, Jiří Kondler, Marek Polišenský, Jiří
Maršálek, Mgr. Igor Štěpánek
Přizváni: Ing. Lenka Macháčková
Místo zasedání : zasedací místnost Městského úřadu Chropyně
Začátek a konec jednání: 16.00 – 17.00 hodin
Program jednání:
1. Jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně
2. Plán činnosti na rok 2019
3. Volba místopředsedy
4. Různé
ad 1) Předseda Finančního výboru seznámil členy s návrhem jednacího řádu, který byl následně po
úpravách schválen.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
ad 2)

Plán činnosti byl schválen v předloženém znění

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
ad 3)

Na místo místopředsedy byla navržena a zvolena Ing. Zuzana Konvičná.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1
ad 4)
a)

Členové finančního výboru požádali o zaslání kontaktů na všechny členy finančního výboru všem
členům výboru včetně sekretariátu.

Termín: 28. 11. 2018
b)

Pan Maršálek požádal o předložení zápisů Finančního výboru za poslední dva roky.

Termín: 5. 12. 2018
c)

Zajistí: Ing. Macháčková

Zajistí: Ing. Macháčková

Členům finančního výboru byly podány informace o zpracovávání materiálů na zasedání
Zastupitelstva města. Materiály na zasedání finančního výboru budou zasílány průběžně, nejpozději 2
dny před zasedáním FV.

d) Příští zasedání FV se koná ve středu 5. prosince v 16.00 hod.

Zapsala: Ing. Macháčková

Zápis ze zasedání Finančního výboru zastupitelstva města Chropyně konaného
dne 5. prosince 2018
Přítomni: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Zuzana Konvičná, Mgr. Martin Schmied, Jiří Kondler, Marek Polišenský, Jiří
Maršálek,
Omluven: Mgr. Igor Štěpánek
Přizváni: Ing. Lenka Macháčková
Místo zasedání : zasedací místnost Městského úřadu Chropyně
Začátek a konec jednání: 16.00 – 17.00 hodin
Program jednání:
1. Návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2019
2. Statut Sociálního fondu zaměstnanců města Chropyně
3. Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Chropyně za výkon funkce, dalších
peněžitých plnění z rozpočtu města a rozhodnutí o výši měsíčního peněžitého plnění fyzickým
osobám za výkon funkce
4. Majetkoprávní záležitosti
5. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2018
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Chropyně do roku 2022
7. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ad 1) FV projednal návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2019 a doporučuje ZM schválit tento materiál
v předloženém znění
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
ad 2)

FV projednal Statut Sociálního fondu zaměstnanců města Chropyně a vzal tento materiál na vědomí

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
ad 3) FV projednal stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Chropyně za výkon funkce,
dalších peněžitých plnění z rozpočtu města a rozhodnutí o výši měsíčního peněžitého plnění fyzickým osobám
za výkon funkce a vzal tento materiál na vědomí
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
ad 4)

FV projednal majetkoprávní záležitosti a doporučuje ZM tento materiál schválit v předloženém znění

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
ad 5) FV projednal rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2018 a doporučuje ZM tento materiál
schválit v předloženém znění
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
ad 6) FV projednal návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Chropyně do roku 2022 a doporučuje ZM
tento materiál schválit v předloženém znění
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
ad 7) FV projednal návrh Obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a doporučuje ZM tento
materiál schválit v předloženém znění

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Různé:
- FV požaduje minimálně 1x ročně (před projednáváním rozpočtu) předkládat tabulku investičních akcí
zpracované odborem VaŽP
- Příští zasedání FV bude stanoveno a sděleno na základě termínů zasedání rady a zastupitelstva města
v roce 2019
Zapsala: Ing. Macháčková

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 2019. 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 2018, zhodnocení provedené inventarizace majetku města Chropyně v
roce 2018;
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 2019,
kontrola vývoje pohledávek města
III. čtvrtletí - kontrola hospodaření města Chropyně a jím zřizovaných příspěvkových
organizací za II. čtvrtletí roku 2019, zpráva o průběhu čerpání dotací města a příspěvkových organizací za
II. čtvrtletí roku 2019
IV. čtvrtletí – kontrola přípravy rozpočtu Města Chropyně a jím zřizovaných
příspěvkových organizací na rok 2020, kontrola hospodaření města a příspěvkových organizací za III.
čtvrtletí 2019, příprava inventarizace majetku Města Chropyně, plán práce pro rok 2020

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

