Program jednání schůze Finančního výboru
města Starý Plzenec č. 24/2018–2022
konané dne 7. 12. 2021

Místo: online
Čas: 17:00 hodin

Program:
1)
2)
3)
4)

Rozbor hospodaření 1-10/2021
Návrh rozpočtového opatření č. 7/2021
Návrh plánu investic města na rok 2022
Přehled nákladů za likvidaci odpadu a vydání OZV č. 1/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
5) Smlouva o úvěru mezi městem Starý Plzenec a Komerční bankou, a.s., jejíž předmětem
je poskytnutí investičního úvěrového rámce
6) Projednání výsledků kontroly na dopravní obslužnost města
7) Ostatní

Ing. Libor Červený, MBA
předseda Finančního výboru

Zápis č. 24/2018 – 2022 ze schůze Finančního výboru města
Starý Plzenec konané dne 7. 12. 2021
Přítomní: Ing. Libor Červený, p. Jiří Komár, Ing. Jan Eret
Omluveni: pro část jednání (body 1 až 4) Ing. Hrouda
pro část jednání (body 1 až 5) p. Josef Sutnar st.
Pozvaní hosté: 1) Schválení programu 24. schůze Finančního výboru
Program:
1. Rozbor hospodaření 1-10/2021
2. Návrh rozpočtového opatření č. 7/2021
3. Návrh plánu investic města na rok 2022
4. Přehled nákladů za likvidaci odpadu a vydání OZV č. 1/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
5. Smlouva o úvěru mezi městem Starý Plzenec a Komerční bankou, a.s., jejíž
předmětem je poskytnutí investičního úvěrového rámce
6. Projednání výsledků kontroly na dopravní obslužnost města
7. Ostatní
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0
Finanční výbor schvaluje navržený program jednání
2) Rozbor hospodaření 1-10/2021
Finanční výbor projednal Rozbor hospodaření 1-10/2021 a doporučuje zastupitelstvu
města vzít uvedený rozbor hospodaření na vědomí.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0
Finanční výbor schvaluje navržené usnesení
3) Návrh rozpočtového opatření č. 7/2021
Finanční výbor projednal Návrh rozpočtového opatření č. 7/2021 a doporučuje
zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření v předloženém znění.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0
Finanční výbor schvaluje navržené usnesení
4) Návrh plánu investic města na rok 2022
Finanční výbor projednal Návrh plánu investic města na rok 2022
a doporučuje zastupitelstvu města schválit tento Návrh plánu investic města na rok
2022 v předloženém znění.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0
Finanční výbor schvaluje navržené usnesení
5) Přehled nákladů za likvidaci odpadu a vydání OZV č. 1/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství

Finanční výbor projednal přehled nákladů za likvidaci odpadu a vydání OZV č. 1/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a doporučuje
zastupitelstvu města schválit tuto OZV v předloženém znění.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Jan Eret)
Finanční výbor schvaluje navržené usnesení
6) Smlouva o úvěru mezi městem Starý Plzenec a Komerční bankou, a.s., jejíž
předmětem je poskytnutí investičního úvěrového rámce
Finanční výbor bere na vědomí smlouvu o úvěru mezi městem Starý Plzenec a
Komerční bankou, a.s. a doporučuje zastupitelstvu města schválit tuto smlouvu v
předloženém znění.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Jan Eret)
Finanční výbor schvaluje navržené usnesení
7) Projednání výsledků kontroly na dopravní obslužnost města
Finanční výbor projednal odpověď místostarosty Marka Vávry k provedené kontrole na
dopravní obslužnost města a bere ji na vědomí. Finanční výbor doporučuje
zastupitelstvu města:
- vzhledem k finanční výši smlouvy s PMDP a.s. zvážit schvalování této smlouvy
zastupitelstvem města
- vyvolat jednání s PMDP a.s. o dodatku smlouvy a do tohoto dodatku smlouvy
přesně specifikovat úseky tras linek 50, 51, N11 a počty ujetých km
- vyvolat jednání s PMDP a.s. ohledně zasílaných faktur a v nich uvádět počet ujetých
km v jednotlivých dnech na jednotlivých trasách
Zápis z kontroly je přílohou tohoto zápisu FV č.24
Vyjádření místostarosty Marka Vávry je přílohou tohoto zápisu FV č.24
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Finanční výbor schvaluje navržené usnesení

Ing. Libor Červený, MBA
předseda Finančního výboru

Ing. Jan Eret
člen Finančního výboru

