
Zápis č.  7/2017 z jednání Finančního výboru města Lysá nad 
Labem konaného dne 13.11.2017 od 18:15 

Přítomni: Ing. Petr Gregor, Ing. Josef Bonaventura, Mgr. Jiří Havelka, Mgr. Karel Marek,  Jan Marek, 
Renata Pelcová, Mgr. Jaromír Šalek, vedoucí Finančního odboru Ing. Ivana Polenová - výbor byl 
během všech hlasování usnášeníschopný 

Omluveni:  Mgr. Martin Novák 

Hosté: Miloš Dvořák (tajemník MěÚ), PaeDr. Jan Štěpánek (vedoucí OMI), Caroline Chudobová 
(OMI), Ing. Vladimír Kopecký (vedoucí OSM),  

FV diskutoval se zástupci odborů jednotlivé kapitoly a položky rozpočtu. A přijal následující usnesení: 

1. FV bere na vědomí návrh rozpočtu na 2018 
a. Rozpočet je schodkový, vyrovnanosti je dosaženo využitím nevyčerpaných 

prostředků z předchozích období 
2. FV doporučuje navýšit položku kapitálových příjmů na 300 tis. Kč - převážně prodeje 

pozemků 
3. FV doporučuje snížit položku Údržba chodníků o 500 tis. Kč 

a. konzultováno s ing. Kopeckým - parking Jedličkovo sídliště 
4. FV doporučuje vyměnit  částky “Oprava vodovodního řadu Škrétova” a  ”Zokruhování 

vodovodu Mánesova a V Polích” 
a. konzultováno s ing. Kopeckým 

5. FV doporučuje navýšit “Odměna za vedení kroniky” tak aby částka odpovídala minimálně 
2000/měsíc 

6. FV doporučuje snížit položku “Oprava hřbitovní zdi západní strana 1.etapa” o 700 tis. Kč 
a. konzultováno s ing. Kopeckým - většina akce se stihne ještě z rozpočtu 2017 

7. Technická skupina: FV nemá k dispozici ekonomickou studii TS, případně očekávané 
jednotkové ceny jednotlivých úkonů TS, tak aby mohlo dojít k porovnání s aktuálními cenami 
FCC. FV nemá k dispozici aktuální a očekávaný stav personálního zabezpečení TS, pro který 
jsou nakupovány nástroje a pracovní prostředky 

a. FV diskutoval i samotné náklady na TS a FCC s tím, že během prvního roku nedojde k 
utlumení FCC a TS bude fungovat spíše v testovacím/záběhovém režimu vč. investic. 
V následujících letech už by měly ale náklady na FCC klesat tak jak bude TS přebírat 
úkoly právě FCC. 

8. FV navrhuje snížit položku “Zajištění plnění cílů plánu odpad. hosp.2017-2021” o 600 tis. Kč 
a. konzultováno s ing. Kopeckým 

9. FV doporučuje přidat do rozpočtu 2018 náklady na realizaci položky “Kino vzduchotechnika” 
10. FV doporučuje zrušit položku “Opravy kotelen” z důvodu duplicicty ve VHČ 

a. konzultováno s ing. Kopeckým 
11. FV nesouhlasí se změnou schvalování/uveřejňování rozpočtu tak, že by zůstaly závazné 

pouze hodnoty jednotlivých kapitol, ale přesuny (rozpis) by byl pouze doporučený. Došlo by 
tak k popření rozpočtových pravidel, kdy by RM mohla přesouvat i mezi investicemi větší 
částky než jí současná rozpočtová pravidla umožňují.  

Zasedání bylo ukončeno ve 22:00. Následující zasedání FV se uskuteční co nejdříve po pracovním 
zasedání ZM, které se koná 23.11.2017, tak aby se mohl vyjádřit k verzi rozpočtu, která na tomto 
zasedání ZM vznikne a mohl poskytnou svá usnesení pro řádné zasedání ZM konané 13.12.2017.  



Zapsal: Jan MAREK 


