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Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Veltrusy 

zápis č. 10 

ze dne 1. 12. 2015 

 

 

Místo konání:   Městský úřad Veltrusy, Palackého 9, Veltrusy 

 

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

 

Hosté: starosta Mgr. Filip Volák 

 

Omluveni: - 

 

 

Doba trvání: 18:00 – 22:45 

 

 

Program: 

 

 

I. Úvod, program jednání 

II. Změna obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 1/2004 

III. Návrh rozpočtu na r. 2016 

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. 

 

Usnesení10/1: Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání:  3 pro, 0 proti  

 

 

II. Změna obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích  

 

Finanční výbor pracoval v min. měsících intenzivně na aktuálním znění obecně závazné vyhlášky 

o místních poplatcích, které diskutoval s aktivními zastupiteli na poradě zastupitelů i mimo ni, tak 

aby byla přehledná, srozumitelná, komplexní a v souladu s aktuálním zněním všech souvisejících 

právních předpisů. Návrh vyhlášky jsme konzultovali také ze zástupci Sdružení na podporu, 

rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv (p. Jaroslavem Slunečkem a Mgr. Lucií 

Skřivánkovou), kteří nám dali věcné a užitečné připomínky, jak k formální tak obsahové části.  

 

S těmito odborníky jsme také konzultovali otázku zavedení poplatku za zhodnocení stavebního 

pozemku připojením na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace. Vzhledem k tomu, 

že město nemá k dispozici žádné podklady /znalecké posudky, výpočty/,  podle odborníků nelze 

tedy v současné době předmětnou vyhláškou poplatek zavést. Podle podrobnějšího zjišťování jde 

o velice složitou záležitost, která může způsobit nemálo problémů. V této souvislosti nám bylo 

doporučeno stanovisko ministerstva vnitra č. 6/2010, k této záležitosti. 

 

Vyhlášku upravenou o připomínky zastupitelů i odborníků na tuto problematiku jsme zaslali 

k posouzení na Ministerstvo pro místní rozvoj - odbor veřejné správy, dozoru a kontroly. 

Ministerstvo vnitra ve svém rozboru uvedlo jediný rozpor mezi návrhem vyhlášky a právními 

předpisy v ustanovení týkajícím se odpovědnosti za zaplacení poplatku užívá-li veřejné 

prostranství současně několik poplatníků. Toto ustanovení bylo samozřejmě opraveno v souladu 

s doporučením, jakožto ostatní doporučení ministerstva byla akceptována a upravena v textu 

vyhlášky.  

 

 

Finanční výbor konstatuje, že bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby navrhované znění obecně 

závazné vyhlášky bylo v souladu se všemi požadavky, a navrhuje tedy zastupitelstvu schválit 

vyhlášku ve znění, které je uvedeno v příloze tohoto zápisu.  

 

Usnesení10/2: Finanční výbor schvaluje finální verzi návrhu obecně závazné vyhlášky o místních 

poplatcích nahrazující vyhlášku č. 1/2004:  3 pro, 0 proti  

 

  

III. Návrh rozpočtu na r. 2016 

 

Finanční výbor ve spolupráci vedením města diskutoval návrh rozpočtu na r. 2016 z hlediska 

prioritních investičních akcí a záměrů na příští rok. Vycházeli jsme z návrhu sestaveného účetní 

města, který v základních parametrech vychází a navazuje na rozpočtový výhled města na období 

2015-2019, z předpokladu schváleného státního rozpočtu pro rok 2016 a v podrobnostech pak 

realizovaných příjmů a výdajů letošního rozpočtu a předpokladu jejich naplnění. 
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Rozpočet města je navržen jako schodkový s tím, že schodek bude uhrazen finančními prostředky 

z minulých let (přebytku hospodaření za rok 2015) ve výši 5 mil. Kč. Rozpočet města zajišťuje 

základní chod města, běžnou správu a údržbu města, údržbu a opravy městského majetku, chod 

městského úřadu a příspěvkové organizace. Hlavními prioritami pro rok 2016 jsou úkoly, které se 

nepodařilo zabezpečit v roce 2015, dokončení přechodů na nám. A. Dvořáka a chodníku, popř. 

parkoviště před Sokolovnou, výstavba chodníků svépomocí a prioritně úspěšné zvládnutí akce 

„Zateplení MŠ“ včetně závěrečného vyúčtování, pokračování ve splácení úvěru od ČS., a.s., 

poskytnutého na „Dopravní zklidnění dopravy ve Veltrusích“(2,5 mil. Kč). 

Příjmy rozpočtu jsou tvořeny, jako každý rok zejména daňovými příjmy, které jsou 

nejvýznamnější součástí rozpočtu a představují 95% veškerých příjmů obce. Při stanovení jejich 

výše návrh vychází z předpokládané výše výnosu jednotlivých daní pro rok 2016.  Co se týká 

místních poplatků vstupuje v platnost nová vyhláška o místních poplatcích č.1/2015. Výše 

poplatků lze jen těžko kvantifikovat, proto zůstává přibližně ve stejné výši jako v min. roce. 

Ostatní příjmy rovněž zůstávají téměř stejné jako v letošním roce. 

Výdaje rozpočtu vychází rovněž z výdajů letošního roku a zajištění základního chodu města. 

Rozpočet počítá s nutnými opravami některých budov (topení Chotkova čp.65 – dům služeb, 

střecha domku a kaple na hřbitově). Převážná část výdajů slouží k zajištění chodu města (údržba a 

opravy městského majetku, veřejné osvětlení, sběr a svoz komunálního velkoobjemového, 

nebezpečného a biologického odpadu, činnost městského úřadu (výkon správy a samosprávy) 

zabezpečení provozu školky a školy (neinvestiční příspěvek PO). Dále návrh rozpočtu počítá 

s podporou společenského a kulturního života ve městě, příspěvky společenským organizacím a 

spolkům a podporu tradičních akcí v rámci grantového programu.  

 

Usnesení10/3: Finanční výbor schvaluje návrh rozpočtu na r. 2016:  3 pro, 0 proti  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že je vůle přijmout rozpočet na r. 2016 na lednovém zasedání 

zastupitelstva, které se bude konat již 13. 1. 2016, doporučuje finanční výbor projednat změny 

návrhu rozpočtu již v rámci porady všech zastupitelů. Tato porada se bude konat pravděpodobně 

týden před zasedáním zastupitelstva a zastupitelé se mohou vyjádřit k rozpočtu, tak aby mohl být 

schválen již v lednu a neprodlužovalo se rozpočtové provizorium. Další termín jednání finančního 

výboru tak lze očekávat na konci měsíce ledna či začátek února. 

 

IV. Rekapitulace usnesení 

 

Usnesení10/1: Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání:  3 pro, 0 proti  

Usnesení10/2: Finanční výbor schvaluje finální verzi návrhu obecně závazné vyhlášky o místních 

poplatcích nahrazující vyhlášku č. 1/2004:  3 pro, 0 proti  

Usnesení10/3: Finanční výbor schvaluje návrh rozpočtu na r. 2016:  3 pro, 0 proti  
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V. Závěr 

 

Předsedkyně poděkovala přítomným za spolupráci a popřála všem hezký večer. 

 

 

Sepsala: Ing. Barbora Šťastná 


