
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 
 
 
 
 

 
 
 
 


