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Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Veltrusy 

zápis č. 4 

ze dne 19. 2. 2015 

 

 

Místo konání:   bydliště předsedkyně finančního výboru na adrese Štěp. Bendy 577, Veltrusy 

 

Přítomni:  Ing. Šťastná Barbora, Ing. Štulík Vladimír, Kohout Michal 

 

Hosté: - 

 

Omluveni: - 

 

 

Doba trvání: 17:30 – 19:45 

 

 

Program: 

 

 

I. Úvod, program jednání 

II. Projednání změny poplatků za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 

III. Projednání cen reklamy na webových stránkách města, ve Veltruském infolistu a 

hlášení rozhlasem s komerčním účelem 

IV. Schválení hospodářského výsledku za r. 2014 Základní školy Veltrusy 

V. Rekapitulace usnesení 

VI. Závěr 
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I. Úvod, program jednání 

 

Jednání finančního výboru zahájila Barbora Šťastná a seznámila přítomné s dnešním 

programem. 

 

Usnesení 4/1 Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání:  3 pro, 0 proti  

 

II. Projednání změny poplatků za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 

 

Členové finančního výboru diskutovali ohledně navýšení poplatků za vyhledávání informací 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V současné době je 

stanoven poplatek za vyhledávání spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním ve výši 80 

Kč/hod. Mzdové náklady města na hodinu práce úřednice jsou však mnohonásobně vyšší. 

Podle informací od starosty města v některých dnech je městský úřad doslova paralyzován 

množstvím žádostí využívající zákona č. 106/1999. 

 

Usnesení 4/2.:  Finanční výbor navrhuje aktualizaci sazebníku úhrad za informace 

poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve smyslu 

nařízení vlády č. 173/2006 Sb, o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování 

informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1. 3. 2015: 

 

1. Náklady na vytištění, pořizování: 

 černobílých kopií: 

- jednostranný tisk A4  - 2 Kč 

- oboustranný tisk A4  -  3 Kč  

- jednostranný tisk A3  - 3 Kč 

- oboustranný tisk A3  -  5 Kč  

barevných kopií: 

- jednostranný tisk A4 – 6 Kč 

- oboustranný tisk A4 -  8 Kč 

 

2. Náklady na opatření technických nosičů dat (1 ks): 

- media CD – 10 Kč 

- jiný TND – podle pořizovací ceny 

 

3. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací: 

- za každou započatou hodinu vyhledávání 200 Kč 

(Při stanovení této částky jsme vycházeli ze mzdových nákladů na zaměstnance obstarávající 

informace podle zákona č. 106/1999 Sb.) 

 

4. Náklady na odesílání informací: 

Balné – podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny 

Poštovné – dle platného ceníku poštovních služeb 

 

Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací se považuje vyhledávání, které bude delší než 

30 min.  

Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady. 



3 
 

Ceny  uvedené  v tomto sazebníku  se  nevztahují  na  vydávání  stejnopisů, opisů, fotokopií a 

výpisů z úředních spisů,  za  což  jsou  vybírány  správní  poplatky.  3 pro, 0 proti  

 

III. Projednání cen reklamy na webových stránkách města, ve Veltruském infolistu a 

hlášení rozhlasem s komerčním účelem 

 

Finanční výbor diskutoval zpoplatnění reklamy na internetových stránkách města a ve 

Veltruském infolistu, který jako informační příloha Veltruských listů bude vycházet v kratších 

intervalech než VL. Dále pak finanční výbor hovořil o možnosti využívat hlášení místního 

rozhlasu pro komerční účely. 

 

Usnesení 4/3 Finanční výbor navrhuje zpoplatnit uveřejnění inzerátu ve Veltruském  

infolistu dle platného ceníku pro inzerci ve Veltruských listech 

(http://www.veltrusy.cz/phprs/download/cenikVL.pdf), přičemž doporučuje omezit celkový počet 

reklam v infolistu na max. 2. Způsob zveřejňování inzerce na webových stránkách města 

doporučujeme projednat se zhotovitelem webových stránek a až následně stanovit ceník 

inzerce. Hlášení místního rozhlasu doporučuje FV používat pouze pro účely města, městského 

úřadu, občanů, kulturních či sportovních akcí nikoliv tedy pro komerční účely. 

 3 pro, 0 proti  

 

IV. Schválení hospodářského výsledku za r. 2014 Základní školy Veltrusy 

 

Finanční výbor měl k dispozici podklady k sestavené účetní závěrce Základní školy Veltrusy 

sestavené k 31.12.2014. V rámci kontroly předložené účetní závěrky jsme si vyžádali některé 

podklady či informace k doplnění. 

Doplňující informace nebyly FV dosud k dispozici a nebudou k dispozici ani do data zasedání 

zastupitelstva (26.2.2014), kdy by měl být schválen převod HV do fondů. Finanční výbor 

doporučuje zastupitelstvu vyjmout z programu zasedání schválení HV a převést jej na 

program zasedání až budou k dispozici veškeré vyžádané podklady a bude současně 

schválena i účetní závěrka Základní školy Veltrusy. 

 

Usnesení 4/4 Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schvalovat hospodářský výsledek 

zřízených příspěvkových organizací a jeho převod do fondů spolu nebo následně po schválení 

účetní závěrky. Účetní závěrka by měla být schválena až po obdržení veškerých vyžádaných 

podkladů.  3 pro, 0 proti 

 

V. Rekapitulace usnesení 

 

Usnesení 4/1 Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání:  3 pro, 0 proti  

 

Usnesení 4/2:  viz výše 

 

Usnesení 4/3: viz výše 

 

Usnesení 4/4: viz výše 

 

VI. Závěr 

 

Předsedkyně poděkovala přítomným za spolupráci. 

Sepsala: Ing. Barbora Šťastná 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eveltrusy%2Ecz%2Fphprs%2Fdownload%2FcenikVL%2Epdf

