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Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Veltrusy 

zápis č. 8 

ze dne 15. 6. 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: 18:45 – 21:00 

 

 

Program: 

 

 

I. Úvod, program jednání 

II. Projednání výkazu FIN 2-12 (plnění rozpočtu) k 30.4.2015   

III. Projednání změn obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 1/2004 

IV. Rekapitulace usnesení 

V. Závěr 
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I. Úvod, program jednání 

 

Jednání finančního výboru zahájila Barbora Šťastná a seznámila přítomné s dnešním programem. 

 

Usnesení 8/1 Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání:  3 pro, 0 proti  

 

 

II. Projednání výkazu FIN 2-12 (plnění rozpočtu) k 30. 4. 2015   

  

Finanční výbor obdržel od paní účetní výkaz plnění rozpočtu FIN2-12 k datu 30. 4. 2015. Finanční 

výbor shlédl všechny významné výdajové položky, jejichž hodnoty byly nad očekávaný vývoj 

podle schváleného rozpočtu na r. 2015. Ke kontrole si finanční výbor vyžádal některé doklady 

zejména za plyn za období 4/2014-3/2015 a za dodávku zeminy a služby související s výsadbou 

zeleně na náměstí (č. 142015, 172015, 212015). 

 

V souvislosti s kontrolou spotřeby plynu jsme zjistili, že ačkoliv byl celkový přeplatek města 

z vyúčtování za období 4/2014-3/2015 více než 150 tis. Kč, byly stanoveny zálohy na další období 

ve stejné výši. 

 

Finanční výbor doporučuje vyjednat vzhledem k vysokým přeplatkům za jednotlivá 

odběrná místa s dodavatelem služeb snížení hrazených záloh. 

 

Finanční výbor provedl kontrolou faktur od dodavatele zeminy a poskytovatele služeb 

souvisejících s výstavbou zeleně na náměstí. V této souvislosti jsme zjistili nedostatečné rozepsání 

a podložení fakturovaných částek. Faktury finanční výbor doporučil vrátit a požádat o jejich 

doplnění a dostatečné podložení. Podle našeho názoru nedostatečné podklady neumožňují 

kontrolu věcné správnosti fakturovaných položek. 

 

Finanční výbor doporučuje požadovat od dodavatelů služeb dostatečné rozepsání a 

podložení fakturovaných částek nejlépe např. vážními lístky, potvrzenými dodacími listy, 

soupisem provedených prací, apod.  

 

III. Projednání změn obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích  

 

Členové finančního výboru dlouze diskutovali ohledně podání návrhu zastupitelstvu na změnu 

obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, konkrétně by se změny měly týkat bodu, který 

stanoví poplatky za užívání veřejného prostranství ve městě Veltrusy. 

 

  

Usnesení 8/2.:  Finanční výbor schvaluje následující návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 

1/2004 takto: 

Oddíl IV.  

Poplatek za užívání veřejného prostranství 

Čl.  19   

Sazby poplatku 

1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m
2
 a den užívání 

veřejného prostranství (pokud není uvedeno jinak): 
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a) za umístění prodejního zařízení ( např. stánku, pultu, kiosku a s tím souvisejícího zařízení 

určeného k prodejním účelům)   

 20,- Kč/m
2
/den 

b) za umístění prodejního zařízení (např. stánku, pultu, kiosku a s tím souvisejícího zařízení 

určeného k prodejním účelům), a to k prodeji vlastních výpěstků 

 10,- Kč/m
2
/den 

c) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků, a jiných obdobných atrakcí 

 5,- Kč/m
2
/den 

d) za užívání veřejného prostranství k tvorbě filmových a televizních děl 

 5,- Kč/m
2
/den 

e) za umístění restauračních stolků na předzahrádce  restaurace 

 2,- Kč/m
2
/den 

f) za umístění stavebního zařízení, za skládku stavebního materiálu a provádění výkopových 

prací 

 2,- Kč/m
2
/den  

g) za umístění skládky materiálu v kontejneru nebo nákladním přívěsu 

 2,- Kč/m
2
/den 

h) za umístění reklamního zařízení formou vystavení zboží před obchodem (i stánkem)  

 2,- Kč/m
2
/den 

i) za umístění přenosného reklamního zařízení (např. přenosných poutačů, reklamních 

stojanů) 

 2,- Kč/m
2
/den 

j) za umístění trvalého plošného reklamního zařízení (např. billboardy) 

  600 Kč/m
2
/rok 

k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa viz bod č. 3) 

l) v případech zvláštních užívání veřejného prostranství neuvedených v písm. a) až k) tohoto 

článku 

 5,- Kč/m
2
/den 

Čl. 20 Osvobození 

 

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají: 

a) akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně 

prospěšné účely,  

b) akce za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce, pokud není vybíráno 

vstupné, 
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c) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené, 

d) umístění přenosného reklamního zařízení do 1 m2 (např. přenosných poutačů, reklamních 

stojanů), 

e) užívání veřejného prostranství na dobu max. 3 dnů pro skládky materiálu nebo umístění 

stavebního zařízení před vlastním domem (nemovitostí), k umístění kontejneru nebo 

náklad. přívěsu pro skládku materiálu, 

f) užívání veřejného prostranství při odstraňování havárií inženýrských sítí i jejich následků 

či likvidace následků živelných katastrof na dobu max. 4 týdnů. 

 

Čl. 18  

Oznamovací  povinnost 

doplnění odstavce č. 3: 

 3) Pokud dojde k porušení oznamovací povinnosti dle odst. 1) tohoto článku, bude 

příslušný poplatek za užívání veřejného prostranství navýšen o 100 %. 

 3 pro, 0 proti 

IV. Rekapitulace usnesení 

 

Usnesení 8/1: Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání:  3 pro, 0 proti  

 

Usnesení 8/2:. viz výše  

 

  

 

 

 

I. Závěr 

 

Předsedkyně poděkovala přítomným za spolupráci. 

 

 

Sepsala: Ing. Barbora Šťastná 


