Finanční výbor městyse Moravská Nová Ves

Zápis FV č. 1/2014
ze schůze finančního výboru městyse Moravská Nová Ves, konané dne 1.12.2014 v 19:00 hodin
v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Přítomni:

Omluveni:

Členové finančního výboru
Rostislav Silný
Radek Vaněk
Pavel Časný
Lenka Schwartzová
Michal Košut
Výbor je usnášeníschopný.
Hosté
Marek Košut
Celkový počet stran zápisu: 3

Program schůze finančního výboru městyse Moravská Nová Ves
1. Zahájení schůze
2. Rozpracované projekty
3. Projednání návrhu rozpočtu městyse Moravská Nová Ves
4. Závěr

1. Zahájení schůze
Schůzi zahájil a řídil předseda finančního výboru Rostislav Silný.
Schůze byla zahájena dne 1.12.2014 v 19:00 hodin.

2. Rozpracované projekty
Na žádost FV starosta stručně shrnul aktuální stav prací na rozpracovaných nebo existujících
projektech:
a) Modernizace ZŠ – připraven projekt v úhrnné výši 25.000.000,- Kč na celkovou rekonstrukci
budovy druhého stupně ZŠ včetně půdní nástavby a šaten, podána žádost o dotaci, výsledek by měl
být znám do 15.12.2014.
b) Bezbariérové trasy M.N.Ves – připraven projekt na druhou etapu výstavby chodníků a
příslušenství ve výši cca 10.000.000,- Kč (od křižovatky po nádraží ČD), výzva k podání žádosti o dotaci
je očekávána v 1Q 2015.
c) Školní družina – do konce roku 2014 by měl být dokončen projekt na rekonstrukci bytu v budově
ZŠ na školní družinu, realizace v roce 2015, předpokládané náklady činí cca 1.200.000,- Kč.
d) Kanalizace a vozovka na ulici Zákoutí – připraven projekt, realizace v roce 2015, předpokládané
náklady ve výši 1.500.000,- Kč.
e) Kanalizace na ulici Pod náspem a v přilehlém prostoru „za podchodem“ – připraven projekt,
realizace v roce 2015, předpokládané náklady ve výši 500.000,- Kč.
f) Kamerový systém – na realizaci se pracuje, asi 20 kamer + řídící a monitorovací pracoviště včetně
záznamové techniky, náklady ve výši 400.000,- Kč.
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g) Odstranění žlabů podél ulice Dolní – podle informace starosty technicky nemožné bez celkové
rekonstrukce vozovky, financování z rozpočtu městyse bez podílu JMK jako vlastníka komunikace je
velmi neefektivní.

3. Projednání návrhu rozpočtu městyse Moravská Nová Ves
Návrh rozpočtu finančnímu výboru předložil starosta městyse Marek Košut. Finanční výbor projednal
jednotlivé položky předloženého rozpočtu a navrhuje úpravy v následujících položkách.
Par. 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
FV doporučil zařadit do rozpočtu částku 500 000,- Kč na vybudování parkoviště vedle hřbitova.
Par. 3113 Základní škola
FV doporučil zařadit do investiční části rozpočtu ZŠ částku 250 000,- Kč na vybudování zdi+plotu od
domu č.p. 821 a vybudování přilehlého parkoviště.
Par. 3399 Záležitosti kultury
FV navrhl zařadit do rozpočtu na záležitosti kultury částku 50 000,- Kč na ples městyse.
Par. 3421 Využití volného času dětí a mládeže
FV navrhl vyloučit z požadované částky veřejné finanční podpory Sboru dobrovolných hasičů (SDH)
nákup dopravního prostředku (bez bližší specifikace) v částce 70 000,- Kč požádal starostu o
komunikaci s žadatelem VFP s cílem nahradit tuto položku jiným potřebným vybavením pro jejich
činnost ve stejné výši.
FV projednal žádost o VPF pro FK Moravská Nová Ves a nemá námitek proti požadované podpoře ve
výši 250.000,- Kč, i když mimo tuto částku městys ještě uhradí náklady na energie (elektřina, plyn)
v očekávané výši do 100.000,- Kč.
FV dále projednal všechny další předložené žádosti o VFP a souhlasí s jejich vyplacením v plné výši
tak, aby nebyl překročen stanovený rámcový limit do 3% z daňových příjmů.
Par. 3631 Veřejné osvětlení
Na návrh starosty FV doporučil zařadit do rozpočtu výdaj na pořízení osvětlení v podchodu pod
nádražím. Částka bude upřesněna v rozpočtu předloženém ke schválení zastupitelstvu.
Par. 3639 Komunální služby a územní rozvoj
5331 – FV nesouhlasí s nákupem další sekačky v ceně 230.000,- Kč bez předložené kalkulace a vytížení
stávajícího profesionálního stroje.
6130 – FV navrhuje zařadit do rozpočtu výdaj ve výši 5.000.000,- Kč na nákup pozemků jednak pro
budoucí obytnou zónu „za měšťankou“ a jednak pro uvažované cyklostezky do Prušánek (podél
silnice M.N.Ves – Prušánky) a do Mikulčic (podél Kyjovky, kolem salaše).
Par. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
FV navrhl zařadit do rozpočtu výdaj ve výši 250.000,- Kč na vybudování celkem pěti přístřešků
s posezením na všech vjezdech do naší obce. Tyto stavby budou primárně sloužit pro podporu
cestovního ruchu, turistiky a cyklistiky. FV dále navrhuje, aby vedení obce oficiálně oslovilo pět
největších podnikatelů v obci se žádostí či návrhem na společné financování těchto staveb výměnou
za prostor pro jejich reklamu.
Par. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek – obecní policie
FV souhlasí se zkušebním provozem přenosného zařízení na měření rychlosti v katastru městyse
v prvním čtvrtletí roku 2015 a následným vyhodnocením jeho finančního přínosu do rozpočtu
městyse. Na základě vyhodnocení tohoto zkušebního provozu bude následně znovu projednána
možnost rozšířit činnost Policie městyse o dalšího strážníka (předpokládané roční náklady cca
450.000,- Kč).
Par. 0000 Daňové příjmy – poplatky za komunální odpad
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FV navrhl snížení poplatku za svoz komunálního odpadu na 450,- Kč/osoba/rok.
Příjmy z poplatků navrhuje částečně využít na vybudování systému svozu biologického odpadu
v kombinované podobě:
a) využití vlastní komunitní kompostárny
•

pro svoz a uložení biologického odpadu (tráva, listí, veřejná zeleň apod.) z pozemků
městyse, o které se stará a svoz zajišťuje příspěvková organizace Služby, p.o.

•

pro uložení velkoobjemového tříděného biologického odpadu od občanů (pouze tráva,
zelené části rostlin)
b) odvoz biologického odpadu od jednotlivých občanů mimo naši kompostárnu
•

pro tento odpad nemáme kapacitu a způsob zpracování

• nejsme schopni zajistit „kvalitu“ tohoto odpadu a jeho následné zpracování
Pro získání více informací FV požádal starostu městyse o zjištění podmínek, za kterých by společnost
MEGAWASTE byla ochotna rozšířit svou činnost i o svoz biologického odpadu od občanů v roce 2015.
Podle názoru FV by separací biologického odpadu občanů ze směsného komunálního odpadu mělo
dojít k dalšímu snížení nákladů na likvidaci směsného komunálního odpadu a tím i poplatku za něj
v dalších letech.
Plán rozvoje městyse
FV nesouhlasí s vyhlášením architektonické nebo urbanistické soutěže na zpracování dlouhodobého
plánu rozvoje městyse, zejména jeho centrální části. Důvodem je obava, že na případnou realizaci
vítězného návrhu nebudou v nejbližších letech k dispozici finanční prostředky.
Po diskuzi nechal předseda FV hlasovat o návrhu usnesení:
FV doporučuje zastupitelstvu městyse ke schválení rozpočet rok 2015 v navržené podobě.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování – návrh byl přijat

4. Závěr
Schůze byla ukončena dne 1.12.2014 ve 24:00 hodin.

…………………………………………………
Rostislav Silný - předseda finančního výboru

…………………………………………………
Lenka Schwartzová - člen finančního výboru

…………………………………………………
Radek Vaněk - člen finančního výboru

…………………………………………………
Michal Košut - člen finančního výboru

…………………………………………………
Pavel Časný - člen finančního výboru

Zápis zpracoval: Michal Košut
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