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Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 2/2017 

ze dne 06.03.2017 
 
Přítomni:   Ing. Michal Kučera, Ing. Zdeněk Suchan, Ing. Pavel Hons, Mgr. Anežka Straková, 

Bc. Vojtěch Vágner, Ing. Richard Hájek 
                    tajemnice FV: Ing. Jana Vasilčinová 
 
Omluveni:  Ing. Daniel Hetzer, Ing. Milan Koča, Ing. Dana Opatová  
Hosté:         ved. EO Ing. Romana Krameriusová, starosta města Radovan Šabata                
 
Přítomni:        6        
Nepřítomni:    3  
 
Program jednání:   
     
1) Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 
2) Čerpání investičních a rezervních fondů příspěvkových organizací v roce 2017, žádosti        
o zapojení fondů PO v roce 2017   
3) Žádosti o poskytnutí dotace – Sport Action, s.r.o., Junák – český skaut, z.s. 
4) Různé 
 
Členové FV hlasovali o schválení programu pro jednání dne 06.03.2017.  
Jako další bod bylo zařazeno do programu projednání rezignace Ing. Daniela Hetzera na funkci 
člena a místopředsedy finančního výboru ZM z důvodu služebního poměru na Ministerstvu 
zemědělství. 

 

Hlasování:   

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

Proti 0  
Zdržel se 0  

Nehlasoval  0   

 
 
1) Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 
 
Členové finanční výboru projednali rozbory hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací 
za rok 2016. 
V diskuzi upozornili např. na vykázání ztráty z hlavní činnosti u některých PO (např. Městské 
pečovatelské služby s denním stacionářem Louny, Městské knihovny Louny, Vrchlického 
divadla), přičemž tyto ztráty byly kryty dosaženým ziskem z vedlejší hospodářské činnosti.  
Dále bylo členy finančního výboru poukázáno na překročení celkových nákladů a výnosů 
u některých PO (u Vrchlického divadla oproti schválenému rozpočtu téměř o 20 %, Městské 
knihovny Louny o 15%) a také na nesoulad mezi schváleným rozpočtem a skutečným čerpáním 
zákonných sociálních nákladů u Správy sportovních zařízení města Loun, kdy u těchto nákladů 
došlo k výraznému překročení rozpočtu (čerpání 364%). 
V závěru diskuze členové FV konstatovali, že komentáře k jednotlivým rozborům hospodaření 
PO jsou často velmi strohé a chybí v nich objasnění podstatných odchylek skutečnosti oproti 
rozpočtu (viz např. SSZML, VD).  
Ke všem dotazům bylo podáno vysvětlení, popř. budou do budoucna přijata příslušná opatření.    
 
Závěr: finanční výbor bere na vědomí rozbory hospodaření PO s tím, že kladně hodnotí 
dosažené výsledky z vedlejší hospodářské činnosti. 
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Hlasování:   

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

Proti 0  
Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
 
2) Čerpání investičních a rezervních fondů příspěvkových organizací v roce 2017, 
žádosti o zapojení fondů příspěvkových organizací v roce 2017 
 
Finanční výbor dále projednal žádosti jednotlivých PO o schválení předpokládaného využití 
investičních a rezervních fondů v roce 2017.  
V průběhu diskuze členové FV upozornili na nutnost sladění čerpání investičních a rezervních 
fondů PO s investičními záměry města. 
 
Závěr: finanční výbor doporučuje radě města: 
a) schválit čerpání investičních fondů dle žádostí, 
b) schválit čerpání rezervních fondů dle žádostí.  
 

Hlasování:   

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

Proti 0  
Zdržel se 0  

Nehlasoval  0   

 
 
3) Žádost o poskytnutí dotací – Sport Action, s.r.o., Junák – český skaut, z.s. 
 
Finanční výbor projednal žádost Sport Action, s.r.o. se sídlem Kyjická 4771, Chomutov 
o poskytnutí dotace na konání akce „Nejúspěšnější sportovec 2016 okresu Louny“ ve výši 
20 000 Kč na úhradu pronájmu Vrchlického divadla v Lounech, na částečnou úhradu nákladů 
na technické a programové zajištění akce a na pořízení cen oceněným sportovcům. Celkové 
náklady akce činí dle položkového rozpočtu 93 000 Kč bez DPH a je v něm uvedeno (na rozdíl 
od žádosti), že dotace bude čerpána na produkci a administrativu ve výši 7 000 Kč, na ozvučení 
ve výši 5 000 Kč a na projekci ve výši 8 000 Kč.  
 
Závěr: Finanční výbor nedoporučuje radě města schválit poskytnutí dotace Sport Action, s.r.o. 
z důvodu, že společnost není neziskovou organizací a nemá sídlo v Lounech.    
 

Hlasování:   

Pro 5  Suchan, Straková, Kučera, Vágner, Hájek  

Proti 0  
Zdržel se 1  Hons 

Nehlasoval  0   

 
Finanční výbor dále projednal žádost o poskytnutí dotace spolku Junák – český skaut, z.s. se 
sídlem Masarykovy sady 2385, Louny ve výši 2 000 Kč na nákup cen pro nejlepší družstva 
v soutěži „V přírodě neriskuj“ určené pro žáky 6. až 9. tříd základních škol.  
 
Závěr: Finanční výbor doporučuje radě města schválit poskytnutí dotace spolku Junák – český 
skaut, z.s. ve výši 2 000 Kč na pořízení cen pro nejlepší družstva v soutěži „V přírodě neriskuj“.    
 

Hlasování:   
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Pro 6  Suchan, Hons, Straková, Kučera, Vágner,Hájek  

Proti 0  
Zdržel se 0  

Nehlasoval  0   

 
 
Stav finančních prostředků finančního výboru v roce 2017 

Rozpočet výboru pro rok 2017      170.000 Kč 

Přiděleno        20.000 Kč 

Zůstatek k 06.3.2017       150.000 Kč 

 

Účast členů výboru na jednáních  
    
Počet jednání ve volebním 
období* 14   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

Ing. Michal Kučera 13 1 0 

Ing. Dana Opatová 13 1 0 

Ing. Pavel Hons 13 1 0 

Ing.  Daniel Hetzer 6 8 0 

Mgr. Richard Hájek 10 3 1 

Mgr. Anežka Straková 13 1 0 

Ing.Zdeněk Suchan 14 0 0 

Ing. Milan Koča 9 5 0 

Bc. Vojtěch Vágner 13 1 0 
 
 

 
Zapsala: Ing. Jana Vasilčinová  Tajemnice FV  7.3.2017   

 

 jméno  funkce  datum  podpis 
 
 
Schválil: Ing. Michal Kučera  předseda FV  7.3.2017   

 

 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. 2/2017 projednala Rada města Loun na své 
53. schůzi dne 27.03. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  
 

Usnesení č. 115/2017  
Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 2/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání finančního výboru ZM č. 2/2017 ze dne 6.3.2017 
2) s c h v a l u j e  
zapojení prostředků rezervních fondů příspěvkových organizací do provozních rozpočtů těchto 
organizací v roce 2017 následovně: 
-  Mateřské škole Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 150 000 Kč na nákup 

podlahové krytiny (marmolea) pro 2. třídu MŠ,  
-  Mateřské škole Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 100 000 Kč na výměnu 

dveří v hospodářské části budovy MŠ, 
-  Mateřské škole Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 100 000 Kč na nákup herních 

prvků na školní zahradu,  
-  Základní škole J.A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace                        

1 000 000 Kč na opravu fasády školy,  
-  ZŠ a MŠ Kpt. Jaroše Louny, 28.října 2173, příspěvková organizace 2 673,65 Kč 

(nevyčerpané sponzorské dary z minulých let) na soutěž "Znáš své město a okolí?",  
-  Základní škole Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 200 000 Kč na nákup 

nábytku do kabinetů a učeben,  
-  Domovu pro seniory U Pramene Louny, Rakovnická 2502, příspěvková organizace celkem 

300 000 Kč takto: 
    70 000 Kč na pojízdnou vodní lázeň, 
    30 000 Kč na nákup gastro nádob,  
    30 000 Kč na nákup myčky nádobí,  
 170 000 Kč na dovybavení kuchyně kuchyňskými potřebami, 
-  Vrchlickému divadlu Louny, příspěvková organizace 60 000 Kč na opravu odpadu 

a vybudování nové přípojky kanalizace v KD Zastávka. 
3) s c h v a l u j e  
zapojení prostředků investičních fondů příspěvkových organizací v roce 2017 následovně: 
-  Mateřské škole speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 100 000 Kč 

na technické zhodnocení a celkovou rekonstrukci kamen v kuchyni MŠ, 
-  Základní škole J.A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace                     

350 000 Kč na nákup konvektomatu do školní jídelny,  
-  Základní škole Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 130 000 Kč na nákup 

myčky do školní jídelny,  
-  Městské pečovatelské službě s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace           

200 000 Kč na nákup kuchyňského kotle,  
-  Domovu pro seniory U Pramene Louny, Rakovnická 2502, příspěvková organizace celkem   

220 000 Kč takto: 
 100 000 Kč na nákup zahradního traktůrku,  
    70 000 Kč na pořízení pračky,  
    50 000 Kč na pořízení čističky vzduchu,  
-  Správě sportovních zařízení města Loun, příspěvková organizace 47 504,84 Kč na pořízení 

herního prvku na Městské koupaliště Louny 
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Následně tento zápis projednalo Zastupitelstvo města Loun na svém 18. zasedání 
dne 10.04. 2017 a přijalo k němu následující usnesení:  
 
Usnesení č. 26/2017 
Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 2/2017  
 
Zastupitelstvo města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání finančního výboru ZM č. 2/2017 ze dne 06.03.2017 

- hlasování: pro 22  proti 0   zdrželo se 6 

2) b e r e  n a  v ě d o m í  
rezignaci Ing. Daniela Hetzera na funkci člena finančního výboru ZM 

- hlasování: pro 28  proti 0   zdrželo se 0 

3) v o l í  
Ing. Miloslava Boudu členem a současně místopředsedou finančního výboru ZM 

- hlasování: pro 21  proti 0   zdrželo se 7 
 
 


