
Z á p i s

z druhého jednání finančního výboru konaného dne 4. prosince 2014  od 17.00 hodin
v budově MěÚ Kravaře.

Program:

1. Příspěvky na rok 2015 zřízeným příspěvkovým organizacím
2. Rozpočet města Kravaře na rok 2015
3. Rozporované položky výdajů

Přítomno: dle prezenční listiny celkem 9 členů výboru, 
Hosté: dle prezenční listiny vedoucí Odboru financí – XXXXXXXXX

místostarosta města Kravaře  - Ing. Petr Muczka
tajemník MěÚ Kravaře – Ing. Pavel Novotný

p. Ševčíková: přivítala všechny přítomné a předala slovo vedoucí odboru financí
XXXXXXXXX na úvod podala požadované informace k položkám rozpočtu. Položka 

5169 ostatní službu u ORJ 3321 – zámek – patří zde finance, které se 
vztahují k finančnímu zabezpečení akcí pořádaných oddělením kultury; 
např. zabezpečení tisku Besedníku cca 528tis., velikonoce na zámku cca
50tis(výzdoba, účinkující), svatební veletrh 60tis. (plakáty, reklamy, 
výzdoba), vánoce na zámku 60tis. (tisk a rozvoz plakátů, tisk 
vstupenek, výzdoba sálů, účinkující v doprovodném programu), pivní 
slavnosti 12tis. (doprovodný program), Tříkrálový koncert 10tis., 
pochování basy 20tis., Janáčkův máj tis., divadlo ŠAMU 14tis., revize 
komínů, čištění oken apod. 76tis. U ORJ komunitního plánování je v 
rozpočtu pro rok 2015 částka 400tis. Kč – tady je plánováno otevření 
terapeutických dílen v prostorách zámku (bývalá restaurace). Posledním
dotazem bylo občerstvení na akci Kravařský odpust – bylo pozváno 
celkem asi 160 hostů a musíme upřesnit, že někteří již přijeli v sobotu –
hosté z Polska a Slovenska a byli tady až do pondělí, kdy byl ještě 
zajištěn slavnostní oběd. 

Ing. Novotný: vysvětlil náklady, které se vztahují na právní služby města, kde 
přibližně 65tis. Kč měsíčně stojí komplexní právní služby pro město, 
včetně potřeby konzultací veškerých smluv uzavřených městem 
Kravaře. Náš externí právník radí i našim zřízeným příspěvkovým 
organizacím. Dále zde máme ostatní právní služby, které souvisí s akcí 
výstavba ČOV, o které se nám od počátku výstavby starají právníci 
z Brna. 

p. Schwarz: neuvažuje město, že by nabídlo občanům např. důchodcům 
zprostředkování právních služeb

Ing. Novotný: tuto možnost zatím občané nemají, ale v budoucnu se možnosti 
zavedení právní služby pro občany nebráníme.

Ing. Muczka: musíme se zabývat i otázkou odměny za tyto právní služby pro občany,
Ing. Novotný: mezi položky, které jste chtěli dále vysvětlit byla položka na ORJ 

správa 6173 a položka ostatní osobní náklady 5021 – tady je částka 200 
tis. Kč na možné uzavření dohod o provedení práce nebo pracovní 



činnosti – nejsou to úředníci, jsou to pracovníci na pomocné práce, dále 
dotaz z minulého jednání na výměnu veřejného osvětlení – v současné 
době je zpracována pasportizace celého města Kravař, kdy jsme se 
chtěli přihlásit do nějakého projektu na výměnu osvětlení – ten zatím 
nebyl v této oblasti vyhlášen a pravděpodobně ani nebude a tak výměnu
veřejného osvětlení budeme provádět postupně sami.

XXXXXXXX podala informaci o úpravách předloženého rozpočtu oproti předanému 
materiálu. Došlo k úpravě některých položek v ORJ a k úpravě pro 
poskytnutí příspěvků na činnost pro příspěvkovou organizaci Buly 
aréna – Aquapark Kravaře

p. Schwarz: v jakém stadiu je instalace kamerového systému ve městě a jak to 
vypadá s finanční stránkou

Ing. Novotný: v rámci projektu bylo pořízeno 8ks stacionárních kamer umístěných na 
pevno a 1 kamera je přenosná. Do budoucna počítáme s umístěním 
kamer na příjezdových komunikacích do města. Záznam z kamer se 
bude uchovávat 14 dní. Celková částka na tuto investici je asi 1 200 tis. 
Kč, z toho cca částku 970 tis. Kč dostaneme jako dotaci a cca 230 tis. 
Kč jsou vlastní zdroje

XXXXXXXX budou při vjezdech do města informační tabule o tom, že ve městě jsou 
rozmístěny kamery

Ing. Novotný: toto zatím není, nicméně informační tabule budou na začátku Kravař 
umístěny před spuštěním provozu MKDS

XXXXXXXX musíme si uvědomit, že určitě často evidujeme krádeže a tak si myslím, 
že i rozmístění tabulí bude mít efekt prevence.

p. M. Ševčíková: pokud již nejsou žádné dotazy, dávám hlasovat o následujících 
usneseních:

Finanční výbor doporučuje ZM schválit:

a) Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Kravaře-Kouty, příspěvková 
organizace,  na rok 2015 ve výši  680 500 Kč . pro 9 členů

b) Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková 
organizace, na rok 2015 ve výši 794 000 Kč. pro 9 členů

c) Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Kravaře-Kouty, příspěvková organizace,
na rok 2015 ve výši 800 000 Kč. pro 9 členů

d) Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Kravaře, příspěvková organizace, na rok
2015 ve výši 3 700 000 Kč pro 9 členů

e) Odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ Kravaře, příspěvková organizace, na rok 2015
pro 9 členů

f) Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Domov pro seniory sv. Hedviky-Kravaře, 
příspěvková organizace,  na rok 2015 ve výši 884 000 Kč pro 9 členů
g) Odpisový plán příspěvkové organizace Domov pro seniory sv. Hedviky, příspěvková 
organizace, na rok 2015 pro 9 členů



h) Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Ivo Žídka, 
Kravaře, Ivana  Kubince 5, příspěvková organizace, na rok 2015 ve výši 12.000 Kč

pro 9 členů
ch) odpisový plán příspěvkové organizace Základní umělecká škola Ivo Žídka, Kravaře, Ivana
Kubince 5, příspěvková organizace na rok 2015 pro 9 členů

i) Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Centrum volného času Kravaře, příspěvková
organizace, na rok 2015 ve výši 500 000 Kč s tím, že částka 30 000 Kč je vázána na akce 
Dívka roku 2015, Město plné talentů, Přehlídka mažoretkových skupin

pro 9 členů
j) Odpisový plán příspěvkové organizace Centrum volného času Kravaře, příspěvková 
organizace  na rok 2015 pro 9 členů

k) Odpisový plán příspěvkové organizace Buly Aréna – Aquapark Kravaře, příspěvková 
organizace  na rok 2015 pro 9 členů

l) Celkový rozpočet města Kravaře na rok 2015 jako schodkový s tím, že schodek ve výši  
19 316 500 Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření minulých let včetně fondů. V příjmech i 
výdajích je rozpočtovaná částka pro rok 2015 ve výši 143 357 670 Kč včetně financování 
(změny stavu na bankových účtech) a úhrady splátek dlouhodobých přijatých půjček

pro 8 členů
zdržel se: 1 člen (Ing. Rostek)

FV nedoporučuje ZM schválit:

Poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2015 příspěvkové organizaci Buly aréna –
Aguapark Kravaře, příspěvková organizace ve výši 900 tis. Kč s tím, že tato částka bude 
zahrnuta do předloženého návrhu rozpočtu na rok 2015 jako finanční rezerva města Kravaře.

Pro 9 členů

FV bere na vědomí

Veškeré podané ústní vysvětlení k položkám 5169 ORJ 3321 – ostatní služby na zámku, dále 
částku 400 tis. u komunitního plánování, položku 5021 OON na ORJ správa a zdůvodnění 
částky pohoštění u ORJ kravařský odpust. Pro 9 členů

Ing. Novotný: představil ještě plán na zakoupení jednoho elektromobilu, kde by mělo 
dojít k úspoře cca 130 tis. Kč ročně na PHM.

Ing. Muczka: vrátil se k myšlence z minulého jednání o možnosti zakoupení 
kancelářských a hygienických potřeb pro všechny naše příspěvkové 
organizace z důvodu finanční úspory.

Ing. Novotný: můžeme počítat s touto možností. Pro potřeby odborů a oddělení města 
se částka na kancelářské a hygienické potřeby pohybuje ve výši cca  
220tis. Kč

p. Schwarz: zda se neuvažuje o zateplení budovy centra volného času

Ing. Novotný: pokud bude vyhlášen dotační program, ze kterého by bylo možno čerpat
dotaci, je možné uvažovat o podání dotace, nicméně upozornil na 



možné problémy v případě nesouhlasu sousedních vlastníků budov, se 
zateplením z vlastních zdrojů se zatím nepočítá. V současné době jsou 
v budově vyměněna okna, proběhla oprava ústředního topení a jsou 
zrekonstruovány toalety.

Ing. Muczka: u zateplení se jedná o dvě stěny budovy centra volného času
p. Schwarz: navrhoval věcnou sledovanost vyhlášených dotačních programů, včetně

zapojení města do vyhlášených dotačních programů.
Ing. Novotný: nastínil možnost přestěhování městské knihovny z přízemí budovy na 

ulici Bezručova do prostor současného kontaktního místa na ulici Petra 
z Kravaře – areál mateřské školy. Tímto by došlo ke sjednocení úřadu 
práce do jedné budovy na ulici Bezručova.

Ing. Rostek: zdržel jsem se hlasování s celkovým rozpočtem města Kravaře na rok 
2015 a jedním z důvodů je neexistence rozpočtovaných finančních 
prostředků na podporu spolků působících na území města Kravaře. Dále
má město povinnost odvodu finančních prostředků z titulu daní z příjmů
fyzických osob v plnění nad 2,5mil. Kč a dále uzavřená smlouva mezi 
Buly Arénou – zájmové sdružení a z ní vyplývající finanční částka.

XXXXXXXX v rozpočtu na rok 2015 není zahrnuta částka na podporu spolků 
působících na území města Kravaře – nebyly volné finanční prostředky,
v rozpočtu není zahrnuta částka nad 2,5mil. Kč, protože je to částka, 
která se objeví v příjmech i výdajích a bude řešena rozpočtovým 
opatřením. Částka, která se váže k uzavřené  smlouvě je v rozpočtu 
zachycena ve výši 2 450 tis.Kč

M. Ševčíková: pokud nejsou žádné dotazy, tak děkuji za odpovědi, přeji příjemný 
večer a končím dnešní jednání 


