Zápis z jednání kontrolního výboru
města Veltrusy
č. 3/2021
Kdy: 25. 5. 2021 v 18:00
Kde: Online přes Google meet
Kdo: Andrle, Koldinský, Láchová
Na schůzce byly diskutovány následující témata/oblasti:
KONTROLA USNESENÍ

● Evidence usnesení, komentářů a poznámek ve sdílené tabulce
● Provedena kontrola usnesení ze zasedání č.25 - nutno vyjasnit otevřené
body, jinak bez připomínek
● Provedena kontrola usnesení ze zasedání č.26 - nutno vyjasnit otevřené
body, jinak bez připomínek
UKÁZKA VÝSTUPU Z APLIKACE

● Ukázka komplexního systému pro přípravu, řízení jednání, hlasování a
generování výstupů ze zastupitelstva a rady
● Aplikace dostupná na www.usneseni.cz

JEDNACÍ ŘÁD

● Prodiskutovány náměty a návrhy k jednacímu řádu
● Konstatování, že od zastupitelu žádné podněty nepřisly
● Jednací řád bude vycházet ze vzoru MVČR

ÚKOLY:
● Připravit finální verzi JŘ pro diskusi s vedením města

ONLINE PŘENOS ZASTUPITELSTVA

● Diskuse k oprávněnosti provádění online přenosu, identifikování na co si
dávat dle doporučení MVČR pozor
● Seznámení členů KoVy s názory zastupitelů na online přenos
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ZHODNOCOVÁNÍ VOLNÝCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA:
● Diskuse ke zhodnocování volných prostředků města
● Informace od člena finančního výboru:
○ pravidelně vyhodnocují nabídky, které chodí na město (primárně jde
ale o rizikové investice)
V současné době je na účtech města naspořeno přes 40 milionu korun, které
jsou na běžném bankovním účtu s nulovým úrokem. Volné finance tak díky
inflaci kolem 3 % ročně (aktuálně je navíc předpovídán do budoucích měsíců
růst inflace) ztrácí s časem rychle na své hodnotě.
Banky přitom běžně nabízejí spořící (případně termínované) účty pro obce
(municipality) s úrokem kolem 0,5-1 %, který sice nepokryje celou inflaci, ale
alespoň část. Z každého milionu na tomto účtě může město při úroku 1 % mít
zisk 10 tis. korun ročně, což vzhledem k celkovému objemu volných prostředků
města není zanedbatelná částka.
Některé banky mají své nabídky na spořící účty pro obce veřejně dostupné na
webu, některé nabízí obcím účty na míru dle konkrétní situace. Vedení těchto
účtů je obvykle zdarma a bez jakýchkoliv poplatků, riziko spojené s tímto
investováním je prakticky nulové.
V žádném případě nedoporučujeme investování do nejrůznějších dluhopisů,
fondů, akcií apod., které je rizikové.

USNESENÍ:
Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města Veltrusy zajistit v souladu s
péčí řádného hospodáře efektivní zhodnocování volných finančních prostředků
města na bankovních účtech obce a předcházet tak jejich znehodnocování vlivem
inflace.

Doporučujeme oslovit několik bankovních institucí. Rozhodnout jakou částku by
město mohlo investovat v horizontu 1 roku a delším. A vyhodnotit jednotlivé
nabídky z pohledu výnosu, nákladů a rizika.
Zastupitelstvo by mělo i určit koho úkolem pověří a do kdy bude vyhodnocení
provedeno.
Ukončení schůzky ve 20:05.
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