Město Štětí

Finanční výbor Zastupitelstva Města Štětí

Zápis z jednání Finančního výboru
16. a 30. 3. 2010
Přítomni:
J. Nešvarová (předsedkyně), J. Müllerová, G. Tomasch, J. Novák, J. Junek (členové),
P. Domorázek (místostarosta – 16. 3.), M. Andrt (vedoucí EO, zapisovatel)

Omluveni:
J. Müllerová (16. 3.), J. Novák a J. Junek (30. 3.)

Program:
•
•
•
•
•
•

Návrh na snížení výdajů rozpočtu města (úkol ze ZM)
Čištění města, zimní údržba a údržba zeleně – smlouvy, průběh, fakturace
Informace o pohledávkách Města Štětí k 31. 12. 2009
Závěrečný účet Města Štětí za rok 2009
Návrh II. rozpočtového opatření k 15. 4. 2010
Různé

Závěry - usnesení:
1. Schválení programu
Jednání Finančního výboru zahájila jeho předsedkyně J. Nešvarová a předložila
ke schválení program jednání.
Finanční výbor schvaluje navržený program jednání. [4 pro]
2. Návrh na snížení výdajů rozpočtu města
V souladu s plněním usnesení z únorového ZM byly diskutovány možnosti snížení
rozpočtu města v oblasti výdajů financovaných z příjmů běžného roku, resp.
z uspořených prostředků minulých let. M. Andrt konstatoval, že provozní výdaje jsou
u většiny rozpočtovaných oblastí již natolik pokráceny, že zde prakticky nelze nalézt
výraznější úspory. Řádově statisíce by bylo event. možné uspořit v oblasti letního
úklidu města a údržby městské zeleně omezením rozsahu zadávaných prací
dodavatelským firmám. Další výraznější úspory jsou reálné pouze za předpokladu
omezení nebo pozastavení některých z plánovaných akcí. P. Domorázek přiblížil
úroveň rozpracovanosti jednotlivých projektů a akcí a zároveň vytipoval ty, které je
možno odložit ať již z hlediska úrovně jejich rozpracovanosti nebo proto, že je jejich
realizace podmíněna získáním externích zdrojů z žádaných dotací. Závěr z proběhlé
diskuse se promítl do návrhu II. rozpočtového opatření.
3. Čištění města, zimní údržba a údržba zeleně – smlouvy, průběh, fakturace
Členové Finančního výboru dále diskutovali nad způsobem provádění zimní údržby
a její efektivitou vzhledem k vynakládaným financím. K dispozici byly faktury
z poslední doby. J. Nešvarová zároveň informovala o společném jednání
s A. Kořínkovou, předsedkyní Kontrolního výboru, které se týkalo prověření
dodavatelských smluv uzavřených na základě velkých výběrových řízení, a dále
o účasti na jednání s majitelem dodavatelské firmy zajišťující údržbu zeleně
p. Knotkem. Bylo konstatováno, že smlouvy jsou uzavřeny řádně byť některé
jednotkové ceny jsou stanoveny s největší pravděpodobností nadsazeně a firmy
dokonce reálně účtují některé sazby nižší než jak umožňují smlouvy. Dále bylo
zjištěno, že smlouvy umožňují po vzájemné dohodě mezi objednatelem
a dodavatelem úpravu rozsahu objednávaných prací.

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu Města Štětí uložit starostce města
úkol přehodnotit etapy zimní údržby na základě zkušeností z letošní zimy.
Termín: 21. 9. 2010. [3 pro]
4. Informace o pohledávkách Města Štětí k 31. 12. 2009
M. Andrt podal informace o stavu pohledávek Města Štětí k 31. 12. 2009 a způsobu
jejich vymáhání. Pohledávky jsou evidovány v následující struktuře a výši:
Pokuty uložené Městskou policií
Pokuty uložené Přestupkovou komisí
Místní poplatek za odpady
Místní poplatek za psy
Nebytové prostory města
Ubytovna pro potřeby města
Nájem z pozemků

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

409 tis.
121 tis.
975 tis.
19 tis.
135 tis.
46 tis.
1 tis.

Pohledávky města spravované městskou s.r.o.:
Nájemné a vyúčtování služeb v bytech
Kč 3 568 tis.
Nájemné a vyúčtování v nebyt. prostorech
Kč 726 tis.
Vystavené faktury v bytech
Kč 151 tis.
Penalizační faktury
Kč 102 tis.
Úhrnem se jedná o pohledávky ve výši přes 6 milionů korun. Dlužné pokuty a místní
poplatky se vymáhají jako daňové nedoplatky – provádí se exekuce na bankovní účty
dlužníka nebo jeho plat či pobírané dávky, pokud je to možné. Pohledávky z oblasti
bytů a nebytových prostor se řeší soudně a následně prostřednictvím soudních
exekutorů.
Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu Města Štětí uložit starostce města
úkol vytvořit účinnější systém vymáhání pohledávek. Termín: 21. 9. 2010. [3 pro]
5. Závěrečný účet Města Štětí za rok 2009
Vedoucí Ekonomického odboru seznámil členy FV se závěry přezkumu hospodaření
Města Štětí za rok 2009, který byl bez výhrad a s dalšími materiály, které jsou součástí
závěrečného účtu za rok 2009 (zejm. hospodaření zřízených příspěvkových
organizací, městského s.r.o., přehled poskytnutých dotací a darů apod.). Vzhledem
k závěrům z přezkumu hospodaření za rok 2009 FV kladně zhodnotil práci
Ekonomického odboru MěÚ.
Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu Města Štětí schválit předložený
Závěrečný účet Města Štětí za rok 2009 bez výhrad. [3 pro]
6. Návrh II. rozpočtového opatření k 15. 4. 2010
Vedoucí Ekonomického odboru seznámil přítomné s návrhem II. rozpočtového
opatření k 15. 4. 2010, které bylo dále doplněno o návrhy členů FV.
Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu Města Štětí schválit předložený Návrh
II. rozpočtového opatření k 15. 4. 2010. [3 pro]

Ověřovatelka zápisu: J. Müllerová

Ve Štětí dne 30. 3. 2010
Zapsal: M. Andrt

