Zápis z jednání finančního výboru dne 14. 9. 2015
Přítomni: Ing. Soňa Horáková, Ing. Bronislav Zaoral, Ivana Remešová, Milada Teuchnerová,
JUDr. Dagmar Šestáková, Mgr. Jana Pešáková, Tomáš Kocourek
Omluveni: Pavel Churý, Danuše Vabroušková

1) FV vzal na vědomí dodatek k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí neinvestičních
dotací z rozpočtu města Morkovice-Slížany na celoroční činnost v roce 2015 pro organizace:
a) FC Morkovice
b) Sokol Morkovice
c) Morkovčanka
d) SDH
e) Pečovatelská služba Kroměříž
2) FV projednal smlouvu o nájmu nemovitosti se společností Areál Park s.r.o.:
a) Součástí smlouvy není příloha č. 1, která by měla obsahovat soupis movitého majetku,
který je mimo jiné předmětem nájmu
b) Součástí smlouvy není příloha č. 2, která by měla obsahovat protokol o předání a převzetí
nemovitosti
c) ve smlouvě chybí specifikace, kdo hradí náklady spojené s provozem předmětu nájmu, tj.
náklady na elektrickou energii, vodu a plyn
d) v bodě 5.2 není specifikováno, co je „drobnou opravou a údržbou“ (finanční limit)
e) v případě, že předmětem nájmu jsou i věci movité, zejména elektrospotřebiče, není ve
smlouvě uvedeno, kdo hradí náklady spojené s opravou, popřípadě s nahrazením, novým
pořízením atd.
FV žádá o tyto informace:
- je v budově instalován samostatný plynoměr, elektroměr a vodoměr pro prostory, které jsou
předmětem nájmu? V případě, že tyto měřiče spotřeby nejsou samostatné, jaký je
mechanizmus rozpočtu nákladů.
- kdo rozhoduje v případě požadavku nájemce o zakoupení nového vybavení (věcí movitých,
které tvoří předmět nájmu a je nutné je obnovit, vyměnit, apod.), zda tato věc movitá bude
nově pořízena a bude tak rozšířen předmět nájmu.
3) FV obdržel k projednání žádosti o dotaci pro organizace: FC Morkovice, TJ Sokol
Morkovice, SDH Morkovice, Pečovatelská služba Kroměříž. Soulad žádostí a podkladů
k vyúčtování připraví do příštího FV k projednání Ing. Horáková a Ing. Zaoral.

Zapsal: Ing. Bronislav Zaoral
Ověřila: JUDr. Dagmar Šestáková
Předsedkyně FV: Ing. Soňa Horáková

