Zápis finančního výboru 2010
Dne
Přítomni

:16.1.2010
: Ing.Hrubý,Valenta,Mgr.Hrubá,Plojhar
1.Kontrola smlouvy mezi ČEZ a městem na zajištění
veřejného osvětlení
2.Hospodaření roku 2009
3.Návrh rozpočtu na rok 2010 podle přiložené žádosti
organizací a školských zařízení
4.Závěr

1.Kontrola smlouvy mezi ČEZ energetické služby,s.r,o Ostrava,Vítkovice
1144/103 a městem Blovice Masarykovo náměstí 143 na zajištění veřejného
osvětlení v obci.
Byly prostudovány smlouvy a ceník služeb.Finanční prostředky jsou rozděleny
na dvě části.První část je za cenu el.energie a druhá za provoz,údržbu a běžné
opravy.
Finanční výbor neshledal žádné závady.
2.Byla provedena kontrola rozpočtu města podle V.úpravy rozpočtu města
Blovice.
V kolonce příjmy za dotace:
Zde došlo pouze ke změně v bodu 13.ostatní, kde byly připočteny dotace pro
SDH Blovice.
V kolonce výdaje:
Ve výdaji na rozvoji města bylo ubráno v bodu 1 čistá Berounka
částka 40 000,Kč na 910 000Kč,a v bodu 5.obnova vodovodní sítě byla přidána
částka 40 000,Kč.na částku 300 000Kč.
3.Nejprve byl prostudován návrh na rozpočtový výhled 2009-2013
Potom výbor začal pracovat na sestavení rozpočtu města na rok 2010 podle
předloženého návrhu ekonoma města Ing.Hodka a podle požadavku škol a
organizací ve městě Blovice.
PŘÍJMY
Kapitola V nájmy
Č.1
z nebytových prostor –KB je pokles o 16 000Kč
Neznáme důvod poklesu.
VÝDAJE
Kapitola I.Školství
Č.1ZŠ provoz

Zde by mělo dojít ke zkrácení o 250 000Kč, které škole město poskytlo v roce
2009 na opravu podlahy v tělocvičně.
Výdaje na studie 50 000Kč (jaké)
Déle navrhujeme snížení v kolonce hygienické potřeby.Zde si žáci hradí část
hygienických potřeb sami.
Výdaje na kancelářské potřeby 150 000Kč
V provozu jídelny nejsou zahrnuty předpokládané příjmy.
Č.7 MŠ
Zde navrhujeme částku 930 000Kč
Kapitola II správa MĚÚ
Č.1 MĚÚ
V návrhu na financování není požadavek na zajištění voleb.které se v roce 2010
budou konat.
Kapitola III kultura
Č.2 knihovna
Platbu za plyn a el.energii zkrátit na polovinu.Knihovna bude přestěhována
do nového prostoru v LD.
Kapitola IV rozvoj města
Č.11pomník
Zde není vysvětlena položka na zhotovení pomníku za 150 000Kč.Žádáme
ekonoma města o vysvětlení částky.A také o informaci, kde bude pomník
umístěn.
Kapitola V údržba města
Č.8 SDH
Po přezkoumání návrhu rozpočtu jednotky SDH navrhujeme částku 634 000Kč
Kapitola VI různé výdaje
Č.3 čistírna
Zde navrhujeme částku jako v roce 2009 85 000Kč
Kapitola VII soc.věci
Č.2 peč.služba
Po prostudování návrhu rozpočtu navrhujeme částku 840 000Kč
4.Závěr
Na další jednání požadujeme od Ing. Hodka konkrétní čerpání rozpočtu
organizací a školských zařízení za rok 2009.

Zápis provedl B.PLOJHAR

