
Zápis z jednání finančního výboru 27.11. 2017 
 
Přítomni:  
p. Kuchta, p. Mervart, p. Bendl, p. Kotrba, p. Kurhajec, p. Medek, p. Filinger(telemost) 
omluvena - pí. Holoubková 
 
Body k projednání:  
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města 
Odpověď města na dotazy FV k návrhu Rozpočtu 2018 
Upřesněný Plán investic města Klecany pro období 2018 - 2020 
 
Kontrolní orgán Středočeského kraje nezjistil žádné závažné nedostatky v účetnictví města a 
nepožaduje žádná opatření k nápravě. Byly zjištěny pouze drobné chyby a nesrovnalosti 
(nákup myčky do jídelny ZŠ nebyl zveřejněn na profilu zadavatele, chronologicky špatně 
zaúčtován výsledek hospodaření a jeho rozdělení u příspěvkové organizace ZŠ a také 
upozornění u této organizace na nízké náklady doplňkové činnosti této organizace). 
 
Dotazy FV byly zodpovězeny následovně: 

 Rychta – na základě aktuální situace bude tato akce rozložena do let 2018 – 19, 
možnost využití dotačních titulů se průběžně hledá. 
 

 Náklady na garáž pro nové hasičské vozidlo se podaří snížit ve spolupráci 
s projektantem na základě úpravy řešení některých připomínek (dešťová voda). 
 

 Opravy zmíněných komunikací jsou potřebné a bylo by dobré, pokud to finanční 
situace města dovolí, je v příštím roce provést. 
 

 Sportovní areál – pokud nedojde k získání této dotace, dojde k posunutí na příští 
období. 
 

 I v případě revitalizace Průhonu a nových kontejnerových stání je možný časový 
posun. 
 

 Náklady na PD - Rozšíření ZŠ jsou stanoveny studií na základě platných pravidel pro 
výpočet ceny v závislosti na celkových nákladech investice. Předpokládá se, že 
skutečná cena bude nižší. Také v souvislosti s touto akcí se hlídá možnost využití 
případných dotací. 
 

 U úpravy komunikací a parkování před ZŠ byl původní předpoklad celkových nákladů 
14,5 mil. Cena vysoutěžená byla 10,5 mil., ale na základě vynucených změn v průběhu 
stavby došlo k jejímu navýšení. Zde FV doporučuje dbát zvýšené pozornosti a 
v součinnosti s TDI a koordinátorkou na výběrové řízení této akce sledovat prováděné 
vícepráce a další práce prováděné nad rámec původní smlouvy.  

 
Diskuse: 

 Členové schůzky hodnotily kladně předložený plán investic na období 2018 – 2020, 
který přehledně uvádí všechny investice zamýšlené městem na toto období a jejich 
předpokládanou finanční náročnost. Z důvodu přehledu průběžného financování 
v čase je ještě potřeba doplnit do tabulky očekávané možnosti financování (úspory 



z minulých let, výsledek hospodaření 2017, očekávání přijatých dotací případně krytí 
nákladů některé akce pomocí krátkodobého úvěru) 
 

 Závěrem členové FV doporučují vzhledem k velkému počtu a finanční náročnosti 
plánovaných investičních akcí připravit návrh na jejich rozdělení do několika kategorií 
(např. 3) na základě jejich důležitosti pro město a případných dotačních titulů, které 
může město získat. To hlavně z důvodu, aby bylo možné v případě kritického vývoje 
cash-flow některé akce s nižší prioritou přesunout na příští období a vyhnout se tak 
nutnosti úvěru. Ten členové FV doporučují přijmout pouze v případě ohrožení akce 
s nejvyšší prioritou.  

 
 
 
 
Zapsal J. Bendl 


