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Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 1/2017 ze dne 16.01.2017 
 

                  Přítomni: Ing. Michal Kučera, Bc. Vojtěch Vágner, Ing. Dana Opatová, Ing. Zdeněk Suchan, 
Ing. Pavel Hons, Mgr. Anežka Straková 

      
      tajemnice FV: Ing. Jana Vasilčinová 

 
Pozdní příchod: Bc. Vojtěch Vágner 
 
Omluveni: Ing. Milan Koča, Ing. Daniel Hetzer, Mgr. Richard Hájek 
 
Hosté:      Ing. Romana Krameriusová – vedoucí EO  
 
Přítomni:        6          
Nepřítomni:    3     
 
Program: 
    
1)  Harmonogram jednání pro rok 2017 
2) Předběžný výsledek hospodaření roku 2016, rozpočtované příjmy a výdaje 2016 dle 

kapitol   
3) Návrh na stanovení odměn za výkon funkce člena RM, ZM, komise RM, výboru ZM, 

stanovení odměn fyzickým osobám za výkon funkcí  
4) Žádost o poskytnutí dotace – Konfederace politických vězňů ČR 
5) Různé 
 
Členové FV hlasovali o schválení programu pro jednání dne 16.01.2017. Žádný další bod 
do programu jednání zařazen nebyl. 

 

Hlasování:   

Pro 5  Opatová, Suchan, Hons, Straková, Kučera  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0   

 
1) Harmonogram jednání pro rok 2017 
 
FV schvaluje navržený harmonogram jednání na rok 2017 v předložené podobě, vždy 
v pondělí od 15 hodin ve dnech 6.3., 15.5., 14.8., 9.10., 06.11., zpravidla v malé zasedací 
místnosti v suterénu MÚ. 
 
 

Hlasování:   

Pro 5  Opatová, Suchan, Hons, Straková, Kučera  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 

2) Předběžný výsledek hospodaření roku 2016, rozpočtované příjmy a výdaje 2016 dle   
kapitol 

Ing. Krameriusová stručně zhodnotila výsledek hospodaření města Louny s tím, 
že hospodaření města skončilo lépe, než předpokládal schválený i upravený rozpočet roku 
2016, což bylo dáno nejen vyšším plněním příjmů města (o cca 7 863 tis. Kč), ale 
i nedočerpáním výdajů, především na kapitole 39 – Správa majetku, kapitole 19 – Kancelář 
úřadu, kapitole 28 – Sociální věci a zdravotnictví a kapitole 17 – Městská policie, celkem ve 
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výši cca 16 067 tis. Kč. Kladné saldo roku 2016 činilo tedy 14 465 tis. Kč.  
 
Závěr: finanční výbor bere na vědomí předběžnou informaci o výsledku hospodaření roku 
2016 a předběžný rozbor příjmů a výdajů roku 2016 dle kapitol.  
 

Hlasování:   

Pro 6 Kučera, Vágner, Suchan, Hons, Straková, Opatová 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 

3) Návrh na stanovení odměn za výkon funkce člena RM, ZM, komise RM, výboru ZM, 
stanovení odměn fyzickým osobám za výkon funkcí  
 
Novelou nařízení vlády ze dne 28.11.2016, kterou se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 
o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, došlo 
k taxativnímu navýšení odměn za výkon funkce uvolněných členů zastupitelstev, zároveň 
touto novelou byla stanovena maximálně přípustná částka, kterou lze poskytnout 
neuvolněným členům zastupitelstev za výkon funkcí. 
Ing. Šafrová, vedoucí odboru Kancelář úřadu, požádala finanční výbor o vyjádření 
k možnému navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstev a o stanovení výše 
peněžitých plnění fyzickým osobám za výkon funkcí. Zároveň předložila finančnímu výboru 
dvě tabulky. V první z nich je uvedena výše odměn poskytovaných neuvolněným členům 
zastupitelstev v roce 2015-2016 v MÚ Louny a vyčíslena maximálně přípustná výše odměn 
za výkon funkcí pro rok 2017. Ve druhé tabulce je uvedena výše peněžitých plnění v roce 
2015 a 2016 poskytovaných fyzickým osobám za výkon funkcí s tím, že výše odměny pro rok 
2017 nebyla Ing. Šafrovou navržena.     
 

Přehled způsobu stanovení 
odměn neuvolněným členům ZM 
za výkon funkcí: 

Stav do 
31.12.2015 

Stav od 
1.1.2016 Maximum od 1.1.2017 

odměna za výkon funkce člena 
ZM 840 840 909 

        

odměna za výkon funkce člena 
RM 2 100 2 100 2 606 

        

odměna  za výkon funkce 
předsedy komise nebo výboru 1 575 1 575 2 227 

        

odměna za výkon funkce 
předsedy osadního výboru 
výboru 1 260 1 260 2 227 

        

odměna za výkon funkce člena 
komise, včetně komise SPOD 700 350 1 840 

        

odměna za výkon funkce člena 
výboru (finanční, kontrolní) 1 200 600 1 840 

        

odměna za výkon funkce člena 
osadního výboru 600 300 1 840 
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Přehled způsobu stanovení 
peněžitých plnění poskytovaných 
fyzickým osobám za výkon 
funkcí: 

Stav do 
31.12.2015 

Stav od 
1.1.2016 Maximum od 1.1.2017 

peněžité plnění za výkon funkce 
předsedy komise nebo výboru 1 575 1 575 není určeno 

        

peněžité plnění za výkon funkce 
předsedy osadního výboru 
výboru 1 260 1 260 není určeno 

        

peněžité plnění  za výkon funkce 
člena komise, včetně komise 
SPOD 700 350 není určeno 

        

peněžité plnění za výkon funkce 
člena výboru (finanční, kontrolní) 1 200 600 není určeno 

        

peněžité plnění za výkon funkce 
člena osadního výboru 600 300 není určeno 

 
Členové finančního výboru diskutovali možné navýšení odměn a peněžitých plnění za výkon 
funkcí a usnesli se doporučit zastupitelstvu města pouze navýšení odměn členům rady a 
zastupitelstva města, předsedy, popř. člena kontrolního a finančního výboru ZM a peněžitých 
plnění poskytovaných fyzickým osobám za výkon funkce člena kontrolního nebo finančního 
výboru ZM. Ostatní stanovení výše odměn se rozhodli ponechat v kompetenci RM. 
 
Závěr: finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města: 
- revokovat část svého usnesení č. 30/2015/1, a to v případě stanovení výše měsíční 
odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva, 
člena rady města a předsedy výboru zastupitelstva města (kontrolní, finanční) a schválit 
s účinností od 01.03.2017 stanovení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
města za výkon funkce člena zastupitelstva města, člena rady města a předsedy výboru 
zastupitelstva města (kontrolní, finanční) v maximální možné výši dle nařízení Vlády ČR        
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších 
předpisů, 
-  revokovat část svého usnesení č. 78/2015/1, a to v případě stanovení výše měsíční 
odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce člena výboru 
zastupitelstva města (kontrolní, finanční) a schválit s účinností od 01.03.2017 stanovení 
měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce člena výboru 
zastupitelstva města (kontrolní, finanční) ve výši 1 200 Kč, 
- revokovat část svého usnesení č. 78/2015/2, a to v případě stanovení výše peněžitého 
plnění poskytovaného fyzickým osobám za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města 
(finanční, kontrolní) a schválit s účinností od 01.03.2017 peněžité plnění poskytované 
fyzickým osobám za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města (kontrolní, finanční) ve 
výši 1 200 Kč. 
  

Hlasování:   

Pro 6 Kučera, Vágner, Hons, Opatová, Suchan, Straková 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  
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4) Žádost o poskytnutí dotace – Konfederace politických vězňů ČR 
 
Finanční výbor projednal žádost Konfederace politických vězňů ČR se sídlem Škrétova 6, 
Praha 2 - Vinohrady, IČ 00417581 o poskytnutí dotace z rozpočtu FV ve výši 20 000 Kč na 
celoroční činnost pobočky s možností využití finančních prostředků i na pohoštění (pořádání 
pietních akcí, nákup kancelářských potřeb, nákup květin a věnců, pohoštění na výroční 
schůzi).  
 
Závěr: finanční výbor doporučuje radě města schválit poskytnutí dotace Konfederaci 
politických vězňů České republiky na činnost pobočky vč. pohoštění v roce 2017 ve výši     
20 000 Kč. 
 

Hlasování:   

Pro 6 Kučera, Vágner, Suchan, Straková, Hons, Opatová 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
 
Stav finančních prostředků finančního výboru v roce 2017 

Rozpočet výboru pro rok 2017      170 000 Kč 

Přiděleno                 0 Kč 

Zůstatek k 16.01.2017       170 000 Kč 

 

Účast členů výboru na jednáních  
    
Počet jednání ve volebním 
období* 13   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

Ing. Michal Kučera 12 1 0 

Ing. Dana Opatová 13 0 0 

Ing. Pavel Hons 12 1 0 

Ing.  Daniel Hetzer 6 7 0 

Mgr. Richard Hájek 9 3 1 

Mgr. Anežka Straková 12 1 0 

Ing.Zdeněk Suchan 13 0 0 

Ing. Milan Koča 9 4 0 

Bc. Vojtěch Vágner 12 1 0 
 

 
 
 

Schválil: Ing. Michal Kučera  Předseda              

 jméno  funkce  datum  podpis 
 

Zapsal: Ing. Jana Vasilčinová  Tajemník    18.01.2017   

 jméno  funkce     datum     podpis 
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Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je výbor iniciativním a poradním orgánem 
zastupitelstva města. Jeho stanoviska a náměty jsou předkládány k projednání nejprve radě 
města a poté zastupitelstvu města, které k nim zaujímá své konečné rozhodnutí formou 
usnesení.     
  
 
Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 1/2017 projednala Rada města Loun 
na své 50. schůzi dne 06.02. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  
 
Usnesení č. 42/2017  
Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 1/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání finančního výboru ZM č. 1/2017 ze dne 16.01.2017 
2) s o u h l a s í  
s revokací části usnesení ZM č. 30/2015/1 v případě stanovení výše měsíční odměny 
neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva a člena rady 
města a se stanovením měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města 
za výkon funkce člena zastupitelstva města a člena rady města v maximální možné výši dle 
nařízení Vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 
ve znění pozdějších předpisů s účinností od 01.03.2017 
3) o d k l á d á 
revokaci části usnesení ZM č. 78/2015/1 a 78/2015/2 v případě stanovení výše měsíční 
odměny neuvolněným členům zastupitelstva města a fyzickým osobám za výkon ostatních 
funkcí  
4) s c h v a l u j e  
poskytnutí dotace včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace Konfederaci 
politických vězňů České republiky se sídlem Praha 2, Škrétova 44/6, IČ 00417581 na činnost 
pobočky v roce 2017 vč. pohoštění ve výši 20 000 Kč z prostředků finančního výboru ZM 
5) u k l á d á  
Ing. K r a m e r i u s o v é, vedoucí EO, zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy                       
o poskytnutí dotace 
T: 15.03.2017 
6) s o u h l a s í  
s návrhem rozpočtové změny, která budou součástí rozpočtového opatření č. 1/2017/ZM: 
- snížení běžných výdajů ODPA 6171 nespecifikované rezervy finančních prostředků 
finančního výboru ZM ve výši 20.000 Kč a navýšení běžných výdajů ODPA 3429 ve výši 
20.000 Kč v rámci ORJ 41 - Všeobecná pokladní správa z důvodu poskytnutí dotace 
Konfederaci politických vězňů České republiky 
7) u k l á d á  
Ing. K r a m e r i u s o v é, vedoucí EO, předložit tento návrh zastupitelstvu města v rámci 
rozpočtových změn 
T: 27.02.2017 
8) d o p o r u č u j e  
Ing. K u č e r o v i, předsedovi finančního výboru ZM předložit zápis z jednání finančního 
výboru č. 1/2017 k projednání zastupitelstvu města 
T: 27.02.2017 
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9) u k l á d á 
Ing. Š a f r o v é, vedoucí KÚ, předložit radě města komplexní návrh řešení výše odměn 
za výkon ostatních funkcí v orgánech města 
T: 31.03.2017 

Hlasování:   

Pro 9  Šabata, Čermák, Červa, Pehr, Bouda, Rieger, Kurka, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 
Následně tento zápis projednalo Zastupitelstvo města Loun na svém 17. zasedání 
dne 27. 2. 2017 a přijalo k němu následující usnesení:  
 
Usnesení č. 13/2017 
Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 1/2017  
 
Zastupitelstvo města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání finančního výboru ZM č. 1/2017 ze dne 16.01.2017 

- hlasování: pro 25  proti 0   zdrželo se 0 

2) s c h v a l u j e  
revokaci části usnesení ZM č. 30/2015/1 v případě stanovení výše měsíční odměny 
neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva a člena rady 
města  
3) s t a n o v u j e 
měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce člena 
zastupitelstva města a člena rady města v maximální možné výši dle nařízení Vlády ČR                 
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších 
předpisů s účinností od 01.03.2017 

- hlasování: pro 15  proti 4   zdrželo se 6 
 
 

 


