FINANČNÍ VÝBOR MĚSTA MORKOVICE-SLÍŽANY
Zápis z 1. jednání FV města Morkovice-Slížany
ze dne 14.11.2018
Přítomni:

Ing. Kamil Rábek, Pavel Churý, JUDr. Dagmar Šestáková, Mgr. Jana Pešáková
Ing. Bronislav Zaoral, Martin Koutňák

Nepřítomni:

Ing. Marie Pěnčíková (omluvena)

Hosté:

Mgr. Pavel Horák (starosta města), Marcela Dostalíková (ekonomka MěÚ)

Program jednání:
1. Nastavení pravidel jednání FV, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu
2. Plán kontrol, určení členů výboru pro kontroly pokladen
- Městský úřad, Základní škola, Mateřská škola, Technické služby
3. Dotazy na pozvané hosty, diskuse
4. Kontrola předložených žádostí o dotace z rozpočtu města na rok 2019 včetně
doporučení ke schválení
5. Diskuse a závěr

Ad. 1) Členové finančního výboru se shodli na následujícím:
-

vhodným termínem pro všechny členy budou jednání v pondělí od 17:00 hod.
zapisovatelem jednání je určen předseda FV – Ing. Kamil Rábek
ověřovatelem zápisu z jednání dne 14.11.2018 je určený Ing. Zaoral

Ad. 2) Plán kontrol stavu pokladen (ZŠ, MŠ, MěÚ a TS) je stanovený kvartálně jako dosud.
Pro každý rok budou určeni dva členové výboru. Pro rok 2019 je určena Mgr. Jana
Pešáková a Ing. Kamil Rábek.

Ad. 3) Hlasování o návrhu účasti starosty města Mgr. Horáka na jednáních FV:
Souhlasí:

Ing. Kamil Rábek, JUDr. Dagmar Šestáková, Mgr. Jana Pešáková,
Ing. Bronislav Zaoral, Martin Koutňák

Nesouhlasí:

-

Zdržel se:

Pavel Churý

FINANČNÍ VÝBOR MĚSTA MORKOVICE-SLÍŽANY

Návrhem účasti starosty města na jednáních FV by mělo být zefektivnění komunikace
a projednání důležitých bodů, vztahujících se k činnosti finančního výboru.
Dotazy:
Pavel Churý: Máme k dispozici návrh rozpočtu města?
M. Dostalík.: Rozpočet města aktuálně zpracováváme, ještě nemám finální podobu.
Pavel Churý: Jaký je termín pro schválení žádostí o dotace z rozpočtu města?
Mgr. Horák: Kontrola dotací FV by měla být realizována do 30.11.2018
Ing. Rábek:

Mám doplňující otázku. Víme, s jakou výší prostředků je do
připravovaného rozpočtu počítáno pro účely dotace z rozpočtu města?

Mgr. Horák: Vycházíme z částky předcházejícího roku, tedy 1,6 mil. Kč

Ad. 4) Tento bod jednání byl přesunut na další zasedání FV s předpokládaným termínem
26.11.2018.
Odůvodnění:
Členové výboru se potřebují podrobněji seznámit s obsahem jednotlivých žádostí. Ing.
Rábek zajistí pro tyto účely elektronickou podobu dílčích žádostí a rozešle všem členům
FV k prostudování. Pro příští zasedání připraví písemný podklad pro zápis hlasování
k jednotlivým dotacím, ideálně pro tyto účely zajistí na další zasedání notebook.

Ad. 5) Předmětem diskuse byly otázky týkající se pravidel pro doporučení schválení žádostí o
dotace v souladu s platnou Směrnicí, výše dotací, účel použití dotací, jaký přínos mají
žadatelé dotací pro město Morkovice-Slížany. Bude předmětem dalšího zasedání FV.
Účastníci jednání požádali o kontakty na jednotlivé členy FV. Kontakty byly doplněny
a předseda FV všem členům zašle e-mailem.

Zapsal:

Ing. Kamil Rábek

Ověřovatel zápisu:

Ing. Bronislav Zaoral

Ing. Kamil Rábek, předseda FV

