
Zápis č. 5/2015 
z jednání finančního výboru konaného dne 26.10.2015 

 
Přítomni : Ing. Koplík Mgr. Bozděchová, Ing. Hřeben, p. Svoboda, Ing. Veverka, 

p. Kupková 
 Ing. Doležel, Ing. Leško   
 
Program : 1. Rozpočtové opatření města č. 5/2015 
 2. Kontrolní činnost  
 3. Plán kontrolní činnosti  
 4. Různé 
 
Jednání finančního výboru zahájil předseda výboru Ing. Koplík. Seznámil členy výboru 
s programem jednání.  
 
Ad 1. S návrhem rozpočtového opatření seznámil finanční výbor Ing. Leško, ve kterém se 
příjmová i výdajová stránka zvyšuje o 814 tis. Kč. Do rozpočtu se zařazují dotace ve výši 714 
tis. Kč, o částku 74 tis. se zvyšují příjmy za věcná břemena a částka 26 tis. Kč představuje 
pronájem za bufet na Střelnici včetně záloh za služby. U výdajů dochází ke zvýšení částky na 
rekonstrukci zámku, a to na úpravu oken a okapového chodníku u opravované části budovy ve 
výši 268 tis. Kč, dále 60 tis. Kč je navrženo na přeložku plynu u připravované stavby 
kruhového objezdu ve Všetulích, o částku 268 tis. se zvyšují náklady na provoz informačních 
technologií, povýšeny nyly i prostředky na nákup propagačních předmětů. V diskusi se 
členové výboru dotazovali na pronájem na stadionu Střelnice, služby IT – týkají se smluv 
s firmami Aroact, Arles a Raab, nákup propagačních předmětů (podrobný rozpis bude 
rozeslán členům výboru dodatečně). Po diskusi a hlasování (4 pro, 1 se zdržel) bylo 
zastupitelstvu města doporučeno rozpočtové opatření č. 5 schválit dle předloženého návrhu. 
 
Ad. 2. Předseda výboru Ing. Koplík informoval o provedených kontrolách. Byla provedena 
kontrola správy majetku města (ORJ 63), kde příjmy za rok 2014 činily cca 70 tis., výdaje cca 
1 mil. Kč. ORJ má ve správě 5 dětských hřišť, pro jejich údržbu by bylo potřeba zvýšit 
rozpočet a vybudovat další. 
 
Ad. 3. Pro další kontrolní činnost byly navrženy tyto kontroly: 

Investiční akce „Revitalizace ulic v Holešově“ – Sušilova, Havlíčkova – Ing. Knápek 
Demolice domu čp. 126 ve Všetulích včetně nabytí – Ing. Karhan, Ing. Koplík, p. 
Svoboda 
Nákup mobiliáře ve Smetanových sadech – Ing. Veverka, Mgr. Bozděchová 
Využití finančních prostředků na letní brigádnickou činnost – Ing. Koplík, p. Svoboda 
Využití finančních prostředků na propagaci města – Ing. Koplík 
Rentabilita kulturních akcí MKS za poslední rok – Ing. Koplík 
 
Kdokoliv z členů finančního výboru se může zúčastnit kterékoliv připravované 
kontroly. Po diskusi a hlasování (5pro) finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu 
města Holešova schválit plán kontrolní činnosti dle předloženého návrhu. 
 

Ad. 4. Další jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 16.12.2015 v 17,00 hod.   
 
 
V Holešově dne 26.10.2015  Ing. Martin Koplík 
Zapsala: Ilona Kupková předseda finančního výboru 


