Zápis z jednání finančního výboru ze dne 29. 6. 2015
Přítomni: Ing. Soňa Horáková, Ing. Bronislav Zaoral, Danuše Vabroušková, JUDr. Dagmar
Šestáková, Mgr. Jana Pešáková
Omluveni: Milada Teuchnerová, Ivana Remešová, Tomáš Kocourek, Pavel Churý
1/ Finančnímu výboru byl předložen požadovaný seznam finančních dotací pro TJ SOKOL
Morkovice od města Morkovice – Slížany. Byly předloženy doklady z období let 2002 –
2015, starší doklady byly skartovány podle skartační lhůty. V tomto období byla organizaci TJ
SOKOL Morkovice poskytnuta finanční částka 2.027.100,- Kč, z toho v roce 2006 částka
250.000,- Kč na rekonstrukci budovy mimo schválenou dotaci od města.
2/ Finanční výbor pokračoval v projednávání nájemních smluv s městem Morkovice –
Slížany:
a/ Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 28. 11 2011 uzavřená s pí. Alenou Fabišíkovou
(Sklad a prodejní prostory domu č. p. 29)
-

zrušením celého článku V. dodatkem č. 1 z 22. 7. 2013 došlo i ke zrušení fakturačních
podmínek na úhradu nájemného a služeb
podléhá nájemné a služby DPH?
je celá budova č. p. 29 pojištěna?
vyplývá z dodatku č. 1 skutečnost, že obec již není poskytovatelem tepla a elektrické
energie?

b/ Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 9. 1996 uzavřena s pí. Radoslavou
Štěpánkovou včetně 5 dodatků (Užívání dvou místností přízemní budovy č. p. 29 + sociální
zařízení a kuchyňka)
-

podléhá nájemné a služby DPH?

c/ Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 8. 11. 2010 uzavřená s pí. Lenkou Nedbalovou
(nebytový prostor v budově č. 140)
-

byly tyto nebytové prostory zkolaudované jako výrobna pečiva?
je celá budova č. p. 140 pojištěna?
je předmětem poskytovaných služeb dodávka elektrické energie a tepla? Kdo hradí tyto
náklady? Smlouva o nich nehovoří.

Finanční výbor požaduje:
- Opětovné předložení neprojednaných nájemních smluv s městem Morkovice – Slížany
(penzion Park, TJ FC Morkovice)
- Předložení nájemní smlouvy na hasičskou zbrojnici
- Finanční výbor žádá o informaci, jakým způsobem a v jakém termínu budou
zodpovězeny a objasněny dotazy a připomínky uvedené v předchozích zápisech z
jednání finančního výboru
Zapsal: Ing. Bronislav Zaoral
Ověřila: JUDr. Dagmar Šestáková
Předsedkyně finančního výboru: Ing. Soňa Horáková

