
Zápis z jednání finančního výboru Městského úřadu Šluknov č. 6  
ze dne 31. srpna 2011 

 
Přítomni:   p. Ladislav Čurgali 
 pí. Věra Kelucová 
 pí. Jarmila Skotnicová 
 pí. Zdeňka Janečková - host 
Omluveni:   p. Ivan Kolomazník 
 p. Ing. Václav Víšek 
 pí. Ivana Skalová - zapisovatelka 
 

1. Předseda FV přivítal přítomné a přednesl program jednání – rozpočet, lesy, pozemky.  
2. Na jednání o lesích byla přizvána vedoucí ORŽP Ing. Dagmar Mertlová. Seznámila 

členy výboru se smlouvou o pronájmu lesních pozemků Střední lesnické škole a Střední 
odborné sociální škole Šluknov – 7/NP – 2009, je stanovena pevná částka, kterou dostává 
město jako nájemné /230 000,00 Kč ročně/ a dále se Smlouvou o dílo na lesního hospodáře, 
kterého zajišťuje výše uvedená škola /za 1,00 Kč ročně/, pokud by město najalo lesního 
hospodáře mimo školu, částka za jeho práci by se pravděpodobně pohybovala v rozmezí 
60 000,00 Kč -120 000,00 Kč. Předložené smlouvy jsou v pořádku. Dále byla předložena 
Přehledová kalkulace hospodaření školního polesí za roky 2008, 2009, 2010. Na základě této 
kalkulace FV doporučuje vypracovat dodatek ke smlouvě 7/NP – 2009, ve kterém bude 
nově uvedeno, že částka 230 000,00 Kč je první část platby a dále bude městu poukázán 
doplatek ve výši 50% ze zisku, důvodem je každoroční rozdíl v množství těžby dřeva. 
      3.   Dalším bodem jednání bylo plnění rozpočtu za I. pololetí 2011, výsledkem jednání 
bylo: doporučení ORŽP – v rámci příprav rozpočtu na rok 2012 oslovit firmy, které by 
opravovaly místní komunikace, splácení úvěru ve výši cca 8 000 000,00 Kč po dobu 3 let /do 
konce volebního období/, splátka ve výši cca 220 000,00 Kč měsíčně /12/2011 končí splácení 
dle Smlouvy o dílo s firmou Skanska ve výši 228 000,00 Kč/, důvodem je v rámci příprav 
rozpočtu zapracovat částku cca 8 000 000,00 Kč na opravu komunikací. Dále FV doporučuje 
zapracovat do změny rozpočtu č. 3 snížení výdajů na rekonstrukci základní školy ve výši 
2 000 000,00 Kč a převod těchto prostředků do rezervy rekonstrukce základní školy – celkem 
zde budou prostředky ve výši 4 000 000,00 Kč a přejmenuje se na rozpočtovou rezervu 2012, 
důvodem je odložení rekonstrukce školy na rok 2012. Dalším doporučením FV je 
neprodloužení mandátní smlouvy s Projektovým atelierem Ústí nad Labem  /Ing. 
Draxlová/ z důvodů vysokého čerpání finančních prostředků – za I. pololetí 2011 částka 
349 798,00 Kč, za rok 2010 částka 341 800,00 Kč. FV doporučuje schválit plnění rozpočtu 
za I. pololetí 2011 a doporučuje provést rozpočtová opatření č. 3 dle komentáře a 
doporučení finančního výboru. FV žádá ORŽP o vysvětlení propadu v plnění výběru 
poplatků za ukládání odpadu na skládce v Rožanech a dále žádá tajemnici o informace 
ohledně úpravy sekretariátu /přemístění příčky/ - kdo ji schválil /není v rozpočtu/ a celkovou 
částku, která byla za úpravy zaplacena. 

4. Posledním bodem programu byly pojistné smlouvy: FV doporučuje vyhlásit 
výběrové řízení malého rozsahu na pojištění majetku města včetně příspěvkových 
organizací. Návrhy rozdělit na 3 samostatné smlouvy – město, škola, školka. Smlouvy 
uzavřít do 31.12.2015, spoluúčast nastavit podle stávající smlouvy s Kooperativou a.s., 
vítězem by měl být ten, kdo nabídne celkově nejlevnější nabídku na pojištění za všechny 3 
smlouvy. Dále je třeba zjistit výpovědní lhůty a vypovědět stávající smlouvy /škola, školka/. 
 
Zapsala: Skotnicová 


