
Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad

konaného dne 5. 12. 2014

Přítomni:  Linda Libertinová, Ing. Jiří Janouškovec, Ing. Luděk Zámyslický, Zdena  
Vestfálová, Ing. Jitka Menclová.

Omluveni: ---

Jednání FV začalo v 18 hodin.

Program:

1. Návrh rozpočtu Města Buštěhrad na rok 2015

2. Sdělení k prověření smluv Ing. Luďkem Zámyslickým v měsíci listopadu

3. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření města Buštěhradu za rok 2014

4. Organizační a různé

Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

1. Návrh rozpočtu Města Buštěhrad na rok 2015

FV projednal  Návrh rozpočtu na rok 2015 včetně jeho rozpisu.  Návrh rozpočtu je
sestaven jako přebytkový. Na straně příjmů ve výši 36.733.730,- Kč a na straně výdajů
34.733.088,-  Kč,  rozdíl  2.000.642,-  Kč  bude  kryt  z  financování  (zahrnuje  např.
poslední 3 splátky úvěru na kanalizaci). Byl vyvěšen na úřední i elektronické desce
města Buštěhrad dne 1. 12. 2014 a projednávat by se měl na veřejném zasedání Města
Buštěhradu dne 17. 12. 2014.

U paragrafu 3349 – Ostatní záležitosti kultury, na straně výdajů – je třeba zohlednit, že
na veřejném zasedání dne 3. 12. 2014 byla schválena nová nabídka na tisk – firmou
Kočka Slaný, jehož nabídka na tisk BZ byla nejnižší. Zároveň byla/bude vypovězena
smlouva na tisk BZ s firmou ARIA, kde výpovědní lhůta je 3 měsíce (taktéž schváleno
na VZ 3. 12. 2014).

U nákladů na telefony a energie by bylo dobré sjednotit dodavatele, např. z důvodu
množstevních slev či  nabídky výhodných tarifů pro „skupiny“.  Jedná se o náklady
příspěvkových organizací, Technických služeb, knihovny, Městského úřadu a u energií
i dalších objektů města a veřejného osvětlení.



Dále  FV  navrhuje,  prověření  všech  smluv  na  dodávky  energií  v  příspěvkových
organizacích  města,  knihovně,  Technických  službách,  Městského  úřadu,  objektů
města,  veřejného  osvětlení,  ZUŠ a  ZŠ.   Ing.  Luděk  Zámyslický,  jako člen  FV se
nabízí, že může prověřit a porovnat ceny energií a zpracovat nejvýhodnější nabídky
pro město (jeho další  členění organizací a objektů) a příspěvkové organizace.  Jako
podklad by mu stačily kopie smluv a zaplacených faktur na jednotlivé elektroměry a
plynoměry v roce  2013 –  2014.  FV navrhuje  pověřit  ing.  Luďka Zámyslického k
prověření  dodávky energií  v  příspěvkových  organizacích  a  dalších  organizacích  a
zařízeních města.

 FV upozorňuje,  že  4.3.2016  musí  začít  dodávat  Městu  elektrickou  energii  nový
dodavatel. V nejbližší možné době se musí vypsat výběrové nebo poptávkové řízení.

FV navrhuje,  aby došlo k poptávce cen za služby u firem zabývajících se svozem
odpadů. Zda některé firmy nenabídnou nižší ceny za svozu odpadů než firma, která
dosud svoz provádí.

FV dále projednal požadavky příspěvkových organizací – Základní a Mateřské školy
Buštěhrad, Základní umělecké školy Buštěhrad a DPS Buštěhrad.

U ZŠ a MŠ Buštěhrad FV doporučuje přidělit z rozpočtu města příspěvek ve výši 3
mil. Kč, jako byl v roce 2014. Předsedkyně FV se sešla s paní ředitelkou – vybavení
školy je velmi zastaralé. V roce 2015 by škola chtěla vybavit hlavně učebnu výpočetní
techniky, která je naprosto nedostačující („priorita na rok 2015“).  Dále FV navrhuje
vyčlenit dle finančních možností z rozpočtu města částku na opravu kotelen v nové
budově ZŠ a budově MŠ. V případě rekonstrukce kotelen by došlo k úsporám na
energiích.  Doporučujeme taktéž,  aby paní  ředitelka  spolupracovala  s  Grantovým a
dotačním výborem za účelem získání dotací např. na vybavení učebny s výpočetní
technikou, zřízení nových sociálek WC v objektech MŠ a ZŠ – v MŠ jsou sociálky
ještě  z  dob,  kdy  se  MŠ  stavěla  a  jsou  nevyhovující,  nákup  interaktivní  tabule  a
dataprojektorů a dalších akcí.

U DPS Buštěhrad FV doporučuje přidělit příspěvek ve výši 1.300.000,- Kč. V roce
2014  získala  DPS  Buštěhrad  příspěvek  ve  výši  1.100.000,-  Kč  a  v  roce  2015
navrhujeme, aby byl zvýšen o 200 tis Kč (předpokládané náklady) na opravu výtahu.
Opravu výtahu bere paní ředitelka jako prioritu.  Výtah je využíván denně obyvateli a
zaměstnanci  DPS a jeho oprava je  nutná.  Zároveň doporučujeme,  aby taktéž DPS
Buštěhrad spolupracovala s Grantovým a dotačním výborem města.

V ZUŠ – v rámci velmi dobrého hospodaření v letošním roce a   předchozích letech
doporučuje FV přidělit příspěvek 250.000,- s tím, že odměny za koncerty pořádané
ZUŠ si  budou hradit  ze  svých finančních prostředků a nebude je  již  hradit  město
Buštěhrad. FV vycházel z Výkazu zisků a ztráty a Rozvahy sestavené k 30. 9. 2014.
Dále  taktéž  jako u  ostatních  příspěvkových  organizacích  navrhuje  spolupracovat  s
Grantovým a dotačním výborem.

Spolupráce příspěvkových organizacích města s Grantovým a dotačním výborem by
mohlo ušetřit městu Buštěhrad významnou část finančních prostředků z rozpočtu. Jako
důležité považujeme sdělení priorit těchto příspěvkových organizací jak zastupitelům,
tak Grantovému a dotačnímu výboru a zahrnout je do investičních i neinvestičních
akcí.



FV navrhuje,  aby žádosti  spolků, sdružení  apod.  pro příspěvky pro rok 2016 byly
předloženy nejpozději do 31. 10. 2015. Budou tak již zahrnuty do návrhu rozpočtu pro
rok 2016, který se bude zpracovávat ve 4. Q 2015.

Návrh usnesení:

FV  doporučuje  zohlednit  na  straně  výdajů  u  paragrafu  3349  náklady  na  tisk
Buštěhradského zpravodaje dle aktuální situace.

 Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

FV  navrhuje  prověření  všech  smluv  k  dodávce  energií  pro  Město  Buštěhrad  a
příspěvkové organizace a navrhuje pověřit tímto ing. Luďka Zámyslického – člena FV.
Po jeho jednání a prostudování všech potřebných náležitostí předložit zastupitelstvu
města návrh na další postup.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

FV doporučuje sjednotit  u  telekomunikačních  služeb a  energií  dodavatele,  jak  pro
samotné Město Buštěhrad, tak pro příspěvkové organizace.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

FV navrhuje,  aby došlo k poptávce cen za služby u firem zabývajících se svozem
odpadů. Zda některé firmy nenabídnou nižší ceny za svozu odpadů než firma, která
dosud svoz provádí.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

FV doporučuje přidělit ZŠ a MŠ Buštěhrad rozpočtu města příspěvek ve výši 3 mil.
Kč pro rok 2015.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

FV navrhuje  vyčlenit  dle  finančních  možností  z  rozpočtu  města  částku  na  opravu
kotelen v nové budově ZŠ a budově MŠ, kde by tím došlo i k úspoře energií.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

FV doporučuje přidělit DPS Buštěhrad příspěvek ve výši 1.300.000,- Kč pro rok 2015.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

FV doporučuje přidělit ZUŠ Buštěhrad příspěvek ve výši 250.000,- s tím, že odměny
na koncerty pořádané ZUŠ si budou hradit ze svých finančních prostředků a nebude je
již hradit město Buštěhrad.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

Doporučuje  spolupráci  ZŠ  a  MŠ Buštěhrad,  ZUŠ  Buštěhrad  a  DPS  Buštěhrad  s  
Grantovým a dotačním výborem Města Buštěhrad.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0



2. Sdělení k prověření smluv ing. Luďkem Zámyslickým v měsíci listopadu

V měsíci  listopadu 2014 došlo k prověření  smluv u dodavatelů plynu a elektrické
energie s Městským úřadem Buštěhrad. Bylo zjištěno, že byla vypovězena smlouva na
dodávku elektřiny a nebyla vypovězena smlouva s dodavateli plynu. FV navrhuje, aby
byly vypovězeny smlouvy i s dodavateli plynu na vytápění zámku nebo, aby dodavatel
snížil  ceny 1MWh plynu z 968,- Kč na cenu maximálně 760,- Kč/MWh. Dále FV
doporučuje, aby byly nalezeny smlouvy na dodávku plynu do Seifertovny (čp. 207) a
Technických služeb a po jejich nalezení dosáhnout ceny 760,- /MWh. Dále u dodávky
elektrické energie FV doporučuje, aby nový dodavatel dodával 1MWh za 1.100,- Kč
max.  V tomto  jednání  se  angažoval  ing.  Luděk  Zámyslický  ve  spolupráci  s  paní
starostkou.

Návrh usneseni:

FV navrhuje, aby byly vypovězeny smlouvy i s dodavateli plynu na vytápění zámku
nebo, aby dodavatel snížil ceny 1MWh plynu z 968,- Kč na cenu maximálně 760,-
Kč/MWh.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

FV doporučuje, aby byly nalezeny smlouvy na dodávku plynu do Seifertovny (čp.
207) a Technických služeb a po jejich nalezení dosáhnout ceny 760,- /MWh max.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

FV doporučuje u dodávky elektrické energie, aby nový dodavatel dodával 1MWh za
1.100,- Kč max.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

3. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření města Buštěhradu za rok 2014

FV projednal  Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření  města  Buštěhradu za rok
2014.  Pro  FV bude  tato  zpráva  jedním  z  bodů  při  kontrole  na  Městském  úřadu
Buštěhrad,  který  bude probíhat  dle  Plánu práce  FV v měsíci  lednu 2015.  Některé
nedostatky se týkají podepisování dokladů, což již mohlo být napraveno v předchozích
měsících  či  letech.  U směrnic  navrhuje  FV,  aby bylo  poptáno pár  firem,  které  se
směrnicemi zabývají. Například firma paní Haušildové, která s městem spolupracuje
již  několik  let  tyto  směrnice  zpracovává.  Domníváme  se,  že  zpracování  směrnic
firmou rozpočet města nikterak nezatíží.

Návrh usnesení:

FV  doporučuje  napravit  co  největší  počet  výhrad  ze  Zprávy  o  přezkoumání
hospodaření města Buštěhrad do 31. 12. 2014.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

FV navrhuje, aby zpracování chybějících nebo nedostatečně zpracovaných směrnic  
zadal Městský úřad odborné firmě.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0



4. Organizační a různé

1)  Finanční  výbor  projednal  místo  svých  schůzek.  Navrhuje,  aby  předsedkyně
předložila  zastupitelům  žádost  o  zprostředkování  prostor  k  jednání  FV.  Návrhy:
zasedací místnost MěÚ nebo místnost v knihovně, kterou do nedávna využívalo OS
Pelíšek.

Návrh usnesení:

FV  pověřuje  předsedkyni  FV k  předložení  žádosti  zastupitelům  Města  Buštěhrad
týkající se prostorů určených k jednání FV.

Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

2) FV doporučuje zastupitelům, aby zvážilo přijetí zaměstnance nebo využít externího
pracovníka na vypisování veřejných zakázek pro potřeby města Buštěhrad.

Návrh usnesení:

FV  doporučuje  zastupitelům  přijetí  zaměstnance  nebo  externího  pracovníka  na
vypisování veřejných zakázek pro potřeby města Buštěhrad.

Pro: 4 Zdržel se: 0 Proti: 1

Jednání FV skončilo ve 20.15 hodin.



Usnesení z jednání č. 1 Finančního výboru Města Buštěhrad

konaného dne 5. 12. 2014

A) Finanční výbor schvaluje:

1. Program jednání FV.

B) Finanční výbor doporučuje:

1. Zohlednit  na  straně  výdajů  u  paragrafu  3349  náklady  na  tisk  Buštěhradského
zpravodaje dle aktuální situace.

2. Sjednotit  u telekomunikačních služeb a energií  dodavatele,  jak pro samotné Město
Buštěhrad, tak pro příspěvkové organizace.

3. Přidělit ZŠ a MŠ Buštěhrad rozpočtu města příspěvek ve výši 3 mil. Kč pro rok 2015.

4. Přidělit DPS Buštěhrad příspěvek ve výši 1.300.000,- Kč pro rok 2015.

5. ZUŠ Buštěhrad příspěvek ve výši 250.000,- s tím, že odměny na koncerty pořádané
ZUŠ si  budou hradit  ze  svých finančních prostředků a nebude je  již  hradit  město
Buštěhrad.

6. Spolupráci ZŠ a MŠ Buštěhrad, ZUŠ Buštěhrad a DPS Buštěhrad s Grantovým a
dotačním výborem Města Buštěhrad.

7. Nalezení smluv na dodávku plynu do Seifertovny (čp. 207) a Technických služeb a
dosažení ceny 760,- /MWh max.

8. U dodávek elektrické energie, aby nový dodavatel dodával 1MWh za 1.100,- Kč max.

9. Napravit  co  největší  počet  výhrad  ze  Zprávy  o  přezkoumání  hospodaření  města
Buštěhrad do 31. 12. 2014.

10.  Zastupitelům, aby zvážilo přijetí zaměstnance nebo využít externího pracovníka na
vypisování veřejných zakázek pro potřeby města Buštěhrad.

C) Finanční výbor navrhuje:

1. Prověření  všech  smluv  k  dodávce  energií  pro  Město  Buštěhrad  a  příspěvkové
organizace.

2. Pověřit  ing.  Luďka Zámyslického – člena FV k prověření  všech smluv k dodávce
energií pro Město Buštěhrad a příspěvkové organizace.

3. Zpracovat poptávku cen za služby u firem zabývajících se svozem odpadů.

4. Vyčlenit dle finančních možností z rozpočtu města částku na opravu kotelen v nové
budově ZŠ a budově MŠ.



5. Vypovězení smluv s dodavateli plynu na vytápění zámku nebo, aby dodavatel snížil
ceny 1MWh plynu z 968,- Kč na cenu maximálně 760,- Kč/MWh.

6. Zpracování  chybějících nebo nedostatečně zpracovaných směrnic na MěÚ odborné
firmě.

D) Finanční výbor pověřuje:

1.  Předsedkyni  FV k  předložení  žádosti  zastupitelům Města  Buštěhrad  týkající  se
prostorů určených k jednání FV.

Zápis zpracovala předsedkyně Finančního výboru města Buštěhrad Linda Libertinová 
dne 8. 12. 2014.

…...........................................................


