Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Veltrusy
zápis č. 6
ze dne 6. 3. 2020
Místo konání: Městský úřad Veltrusy, Palackého 9, Veltrusy
Přítomni:

Ing. Šťastná Barbora, Ing. Mrg. Martin Ponert, Oldřich Šváb

Hosté:

-

Omluveni:

-

Doba trvání: 18:30-22:00

Program:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Úvod, program jednání
Kontrola hospodaření města za druhé pololetí r. 2019
Projednání účetní závěrky města a účetních závěrek příspěvkových organizací (mateřské a
základní školy) za r. 2019
Revize předchozích usnesení zastupitelstva navrhované finančním výborem
Rekapitulace usnesení
Závěr
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I.

Úvod, program jednání

Jednání finančního výboru zahájila Barbora Šťastná a seznámila přítomné s dnešním programem.
Usnesení 6/1: Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání: 3 pro, 0 proti
II.

Kontrola hospodaření města za druhé pololetí r. 2019

Členové finančního výboru namátkově vybrali ke kontrole některé položky nákladů a nově
pořízeného dlouhodobého majetku za období červenec až prosinec r. 2019.
Níže jsou uvedeny doklady, které si členové finančního výboru vybrali ke kontrole:
19-001-00727 11/2019 29.11.2019 511 0371 3631 41 093,00 0,00 Elektro Klein-montáž a zprovoznění vánočního stromu
19-001-00408 7/2019 19.07.2019 511 0371 3631 50 962,00 0,00 Elektro Klein s.r.o. -práce na VO
19-001-00757 12/2019 4.12.2019 511 0371 2212 68 944,00 Let RePair s.r.o. zhotovení bezpečnostního ohrazení
19-001-00348 7/2019 01.07.2019 518 0366 6171 48 324,00 0,00 Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o.-právní
19-001-00557 9/2019 27.09.2019 518 0366 6171 26 256,00 0,00 JUDr. Ondřej Tošner, Ph.D. - právní služby
19-001-00523 9/2019 13.09.2019 518 0369 2212 28 314,00 0,00 USK s.r.o. - sekání travních porostů
19-001-00599 10/2019 14.10.2019 518 0369 3316 9 000,00 0,00 Mgr. Barbora Bělková - sazba Veltruské listy
19-001-00804 12/2019 17.12.2019 518 0369 3316 15 000,00 0,00 Jakub Křiváček - KSIGN - Veltruské listy
19-001-00650 11/2019 04.11.2019 518 0369 3745 53 785,00 0,00 Petr Šebesta - sekání trávních ploch, cest aj.
19-001-00679 11/2019 14.11.2019 518 0369 6171 20 100,00 0,00 Bc. Martina Pekárková - poradenství
19-001-00840 12/2019 31.12.2019 518 0369 6171 11 250,00 0,00 Mgr. Barbora Bělková - administrativní práce
19-100-00033 8/2019 19.08.2019 518 0367 1702 36 893,00 0,00 Top Vision , s.r.o. – školení „Asertivní desatero“
19-001-00763 12-2019 9.12.2019 518 0369 3636 96 800,00 0,00 RNDr. Tomáš Kučera CSc. – zpracování
19-001-00811 12/2019 18.12.2019 518 0369 1701 20171701 36 300,00 0,00 FLEXI PROJEKT s.r.o. – administrace
19-001-00461 8/2019 16.08.2019 518 0368 6171 24 708,20 0,00 ATLAS consulting spol. s r.o. – prodloužení Codexis
19-001-00391 7/2019 09.07.2019 042 0907 275 106,00 0,00 Aligastro CZ s.r.o. - E-B150/900 Kotel elektrický
19-001-00812 12/2019 20.12.2019 042 0100 3612 562 367,42 0,00 BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o. – stavební práce
19-001-00425 7/2019 24.07.2019 042 0603 83 364,00 0,00 Bonita Group Service s..r.o. montáž herních prvků
19-001-00363 7/2019 03.07.2019 042 0801 96 019,00 0,00 Šlehoferová Ivana, JUDr.úhrada za prodej

Veškeré vyžádané doklady finančním výborem ke kontrole hospodaření za druhé pololetí r. 2019
měly potřebné náležitosti, byly podloženy příslušnými objednávkami či smlouvami (v některých
objednávkách však chyběla alespoň bližší specifikace ceny). V některých případech chyběly
předávací protokoly či schválený protokol o provedení práce (v případech, kdy to vyžadovala povaha
plnění). Kontrolované výdaje byly v souladu s platnou směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu
schválené zastupitelstvem města Veltrusy.
Usnesení 6/2: Přesto, že finanční výbor neshledal žádné významné nedostatky v hospodaření
města Veltrusy za druhé pololetí r. 2019, FV doporučuje starostovi při zadávání objednávek na
služby specifikovat důsledně jednotkovou sazbu (za hodinu, odpracovanou oblast, apod.) za
odvedenou práci a určit osobou, která bude mít odpovědnost za její kontrolu.
3 pro, 0 proti

III.

Projednání účetní závěrky města a účetních závěrek příspěvkových organizací
(mateřské a základní školy) za r. 2019

Finanční výbor obdržel od paní účetní dokumenty k účetní závěrce města a podklady k účetním
závěrkám příspěvkových organizací zřízené městem – Mateřské školy Veltrusy a Základní školy
Veltrusy sestavených k 31.12.2019. Ke každé účetní závěrce jsme obdrželi k nahlédnutí rozvahu,
výkaz zisku a zátraty, přílohu k účetní závěrce, podepsané zápisy z provedení fyzických a
dokladových inventarizací k 31.12.2019 a plán provedení těchto inventarizací.
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Finanční výbor neshledal v předložených dokumentech žádné významné nesprávnosti, a proto
doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrky města a jeho příspěvkových organizací za r. 2019
tak, jak byly předloženy.
Usnesení 6/3: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku města,
Mateřské školy Veltrusy a Základní školy Veltrusy za r. 2019 v předloženém znění.
3 pro, 0 proti
IV.

Revize předchozích usnesení zastupitelstva navrhované finančním výborem

Na 8. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy konaného dne 26. 6. 2019 bylo na návrh finančního
výboru přijato toto usnesení:
Zastupitelstvo města Veltrusy ukládá starostovi zahájit jednání s nájemci bytů i nebytových
prostor ohledně zvýšení nájmu a aktualizovat s právním poradcem všechny nájemní smlouvy s
termínem plnění do konce r. 2019.
S ohledem na skutečnost, že starosta do dnešního dne nesplnil úkol uložený mu zastupitelstvem výše
uvedeným usnesením a je ve víc než dvouměsíčním prodlení, finanční výbor navrhuje zastupitelstvu,
aby opakovaně uložil starostovi splnění tohoto úkolu v termínu do 30.6.2020.
Usnesení 6/4 Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu, aby opakovaně uložilo starostovi úkol
zahájit jednání s nájemci bytů i nebytových prostor ohledně zvýšení nájmu a aktualizovat s
právním poradcem všechny nájemní smlouvy s termínem plnění v termínu do 30. 6. 2020.
3 pro, 0 proti

V.

Rekapitulace usnesení

Usnesení 6/1 Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání
3 pro, 0 proti
Usnesení 6/2 Přesto, že finanční výbor neshledal žádné významné nedostatky v hospodaření města
Veltrusy za druhé pololetí r. 2019, FV doporučuje starostovi při zadávání objednávek na služby
specifikovat důsledně jednotkovou sazbu (za hodinu, odpracovanou oblast, apod.) za odvedenou
práci a určit osobou, která bude mít odpovědnost za její kontrolu
3 pro, 0 proti
Usnesení 6/3 Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku města, Mateřské
školy Veltrusy a Základní školy Veltrusy za r. 2019 v předloženém znění. 3 pro, 0 proti
Usnesení 6/4 Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu, aby opakovaně uložilo starostovi úkol zahájit
jednání s nájemci bytů i nebytových prostor ohledně zvýšení nájmu a aktualizovat s právním
poradcem všechny nájemní smlouvy s termínem plnění v termínu do 30. 6. 2020.
3 pro, 0 proti
VI.
Závěr
Předsedkyně poděkovala přítomným za spolupráci a popřála všem hezký večer.
Sepsala: Ing. Barbora Šťastná
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