Zápis
z jednání finančního výboru města Morkovice-Slížany ze dne 6. září 2013
Přítomni: Tomáš Kocourek, ing. Marie Pěnčíková, JUDr. Dagmar Šestáková, Jena Štěpánková,
Milada Teuchnerová, Danuše Vabroušková, Jaromír Kubíček, Mgr. Milan Budín, Mgr. Pavel
Horák
Program:
1.
2.
3.
4.

Výsledek kontrol pokladen
Ekonomická situace města
Diskuse
Závěr

Ad. 1) Na základě příkazu starosty Města Morkovice-Slížany č. 1/2013 byla provedena kontrola
pokladen městského úřadu, ZŠ Morkovice a MŠ Morkovice k 30. 6. 2013. Kontrolu provedly
členky finančního výboru Jena Štěpánková a Milada Teuchnerová a nebyly shledány žádné
závady.
Ad. 2) Ekonomická situace města Morkovice-Slížany: finanční výbor při posuzování ekonomické
situace města vycházel ze soustavy informativních a monitorujících ukazatelů hospodaření
obce od roku 2009 do června 2013 (podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, celková likvidita),
dále z výsledků auditů a kontrol, hodnocení bank.
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům se od roku 2011 snižuje (z 18,14% na 10,09%).
Dlouhodobé úvěry nezatěžují rozpočet, protože jsou spláceny z vybraného nájemného (rozdíl
43 000 Kč za rok). Celková likvidita se od roku 2010 zvyšuje (z hodnoty ukazatele 0,17 v roce
2010 na hodnotu 3,50 v roce 2013). Podle metodiky ministerstva financí, která hodnotí tyto
ukazatele je ekonomická situace města bezproblémová.
Audity a kontroly ze sledovaného období neshledaly žádná pochybení v hospodaření města.
Pro banky je město vzhledem k hospodaření důvěryhodný klient.
Usnesení: finanční výbor detailně projednal ekonomickou situaci Města Morkovice-Slížany a
neshledal žádné riziko v hospodaření. Žádné míru rizika neshledávají také audity a banky.
Ad. 3) Diskuze:
Dotace ze SFŽP – proběhla kontrola ze SFŽP, která konstatovala, že všechny nedostatky byly
odstraněny v řádném termínu, tedy v r. 2011. Starosta města pokračuje v jednáních o
vyplacení dotace.
Vybírání poplatků za odvoz odpadů u osoby trvale přihlášené v Morkovicích, ale žijící v jiném
městě: vyhláška o místních poplatcích je v souladu se zákonem, poplatek vybírá obec, ve
které je osoba přihlášena k trvalému pobytu; ne obec, ve které osoba fyzicky bydlí.
Restaurace Bernard – byla ukončena smlouva se současným nájemcem, rada města bude
vybírat nájemce ze dvou zájemců.
Zapsal: Mgr. Milan Budín

