
Zápis č. 5/2015 
z jednání finančního výboru konaného dne 16.09.2015 

 
 
Přítomni : Mgr. Bozděchová, Ing. Hřeben, p. Svoboda, Ing. Veverka, p. Kupková 
 Mgr. Seifert, Ing. Leško   
 
 
Program : 1. Zprávy z provedených kontrol 
 2. Plán kontrol na 2. pololetí 2015 
 3. Rozpočtové opatření č. 4/2015 
 4. Informace o dotačních titulech města 
 5. Informace o nové technologii likvidace odpadů společnosti Hedviga 

Group 
 6. Různé 
  
 
Vedením jednání finančního výboru byl pověřen z důvodu nepřítomnosti předsedy Ing. 
Koplíka pan Svoboda, který seznámil členy výboru s programem jednání (hlasování 4 pro) 
 
Ad. 1. V období od posledního jednání byla provedena kontrola u městské policie. Kontrolu 
provedl Ing. Karhan a Ing. Hřeben. Kontrolováno bylo čerpání rozpočtu za rok 2014 a 2015 
a výběrová řízení na dodávku kamer pro kamerový systém v roce 2014 a 2015. Kontrolou 
bylo zjištěno překročení rozpočtu MěP v roce 2014 v oblasti čerpání mzdových prostředků a 
neplnění příjmové části rozpočtu i přes provedené úpravy rozpočtu. U výběrového řízení 
v roce 2014 došlo k pochybení, neboť vybraná firma nesplňovala podmínku integrace do 
stávajícího systému. Kontrola doporučuje průběžné sledování plnění rozpočtu MěP, výměnu 
služebního vozidla, protože jeho provoz se stává nákladným (časté opravy), Dále doporučuje 
pokračovat v rozvoji MKDS (omezit paušální platby, příprava nových kamerových bodů, 
vlastní napájení elektřinou, pokládku chrániček pro optické kabely při rekonstrukci chodníků, 
zainteresovanost pracovníků kamer). 
 
Ad2. Plán práce na další období sestaví předseda výboru. Vedoucí finančního odboru Ing. 
Leško seznámil výbor s kontrolami města v období od srpna na základních školách, ke kterým 
mají možnost se členové výboru připojit. 
 
Ad3. S návrhem rozpočtového opatření seznámil finanční výbor Ing. Leško, ve kterém se 
příjmová i výdajová stránka zvyšuje o 16.905 tis. Kč. Mimo účelově dané dotační akce se do 
rozpočtu města zařazují akce na rekonstrukce veřejného osvětlení, dokončení rekonstrukce 
chodníku v ulici Školní a Palackého, finanční prostředky na údržbu zeleně JVO a květin, 
zařazují se prostředky na sankční a regresní platby. Zvyšuje se všeobecná rezerva města o 
2.181. tis. Kč. Diskutovalo se o dokončení a zprovoznění cvičících strojů u CpS – nutnost 
provozního řádu, zřízení vstupní branky), situaci okolo akcií VaKu Kroměříž s možností 
vytvářet rezervy na možný zpětný odkup akcií, odpovědnosti za sankční platby, apod. Po 
diskusi a hlasování (4 pro, 1 proti) bylo zastupitelstvu města doporučeno rozpočtové opatření 
č. 4 schválit dle předloženého návrhu. 
 
Ad. 4. Vedoucí finančního odboru informoval o stavu dotačních akcí, které probíhají nebo 
jsou připravovány či již byly ukončeny. Ukončeny jsou akce fitness stroje, humanizace CpS, 
revitalizace ulic moderní a efektivní úřad, probíhají akce hospodaření s odpady – kompostéry 
kamery MěP, revitalizace zámecké zahrady, projekt Svazu měst a obcí, podpora mládeže, 



k předání stavby je připraveno zateplení čp. 1400 a naopak ozelenění JVO je připraveno 
k převzetí. Připravují se podklady k zateplení čp. 11 a budovy školky a OV v Tučapích. 
 
Ad.5. Pan Svoboda a Ing. Karhan představili novou technologii firmy Hedviga Group na 
zpracování odpadů pyrolýzou. Pořizovací náklady jsou mezi 100 – 150 mil. Kč s návratností 5 
– 8 let, problematické je využití energetických výstupů. Firma prezentovala novou technologii 
Radě města Holešova, která informace vzala na vědomí a dále se bude zabývat studií 
nejvýhodnější likvidace odpadů v Holešově. 
 
 
Ad. 6. Další jednání finančního výboru se uskuteční v pondělí 26.10.2015 v 17,00 hod. 
 
 
 
 
 
 
V Holešově dne 16.09.2015  Ing. Martin Koplík 
Zapsala: Ilona Kupková předseda finančního výboru 


