Město Pečky
VÝBORY – KOMISE
Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky
Tel. 321 785 051, e-mail: eva.strnadova@pecky.cz

Zápis z 10. jednání finančního výboru
dne 12. 11. 2019
Přítomni: Tomáš Vodička, Ing. František Pospíšil, Ing. Jana Sladká, Bc. Petr Dürr, Ing. Ladislav
Zindr, Ing. Martin Jedlička, Jaroslav Semerád
Omluveni: --

Hosté: Mgr. Alena Švejnohová – starostka, , Lukáš Hanzelín – ředitel Kulturního střediska města
Pečky, Mgr. Ing. Luboš Zajíc – ředitel ZŠ Pečky, Marcela Bahníková – vedoucí ekonomicko –
správního odboru

Jednání finančního výboru (dále FV) zahájil a řídil předseda FV.

Program:
Seznámení s návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2020
Seznámení s návrhy rozpočtových výhledů příspěvkových organizací na roky 2021 a 2022
Stanovení výše příspěvku pro příspěvkové organizace v roce 2020

Body jednání:
Členové FV obdrželi návrhy rozpočtů na rok 2020 příspěvkových organizací města spolu
s návrhy rozpočtových výhledů na další 2 roky, přehledem hospodaření k 30. 9. 2019 a
stavem fondů jednotlivých organizací.
Vzhledem k výraznému navýšení nákladů v návrhu rozpočtu na 2020 u Kulturního střediska
Pečky a k navýšení nákladů v návrhu rozpočtu ZŠ Pečky byli pozvání na jednání FV ředitelé
uvedených organizací k osobnímu projednání.
Ředitel KS Pečky seznámil FV s návrhem rozpočtu a vyjádřil se k jednotlivým plánovaným
nákladům a jejich nárůstu v příštím roce. Organizace předpokládá další rozvoj, organizování
více kulturních akcí mimo jiné také zajištění akce MAŠINKA i více kurzů. S tím je spojena
potřeba personálního posílení organizace. V příštím roce je plánováno uzavření více DPP,
v rámci vzdělávacího centra na vedení kurzů a v rámci kult. střediska na různé činnosti včetně
administrativní podpory, nárůst osobních nákladů je také z důvodu zvýšení platových tarifů.
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od 1. 1. 2020 dle nařízení vlády. Navýšení se předpokládá u všech druhů nákladů – materiál,
energie, služby a pořízení DDHM na dovybavení obou budov. Proti rozpočtu roku 2019 se
plánuje v roce 2020 zvýšení nákladů cca o 1 100 tis. Kč a zvýšení výnosů o cca 250 tis. Kč.
Členové FV vzali na vědomí předložený návrh rozpočtu s tím, že pokud z důvodu plánované
rekonstrukce budovy nebo z jiných příčin nebudou plněny plánované výnosy, je nutné zajistit
snížení nákladů tak, aby organizace nevykázala v roce 2020 ztrátu.
Předseda FV poděkoval řediteli KS Pečky a paní starostka vyslovila pochvalu za fungování
organizace v letošním roce.
Ředitel ZŠ Pečky seznámil FV s návrhem rozpočtu školy pro rok 2020, vyšší náklady jsou
plánovány především na pořízení DDHM - polohovatelné lavice, tabule, PC, šatní skříňky,
nábytek do družiny, drobné vybavení dílen a učeben, spoluúčast k dotaci na vybavení
kabinetů a kanceláře zástupkyně ředitele. V případě nezískání dotace, bude pořízeno z těchto
prostředků vybavení v menším rozsahu. Škola také plánuje náklady na úpravu a oplocení
pozemku využívaného jako školní zahrada.
Ředitel školy požádal FV, aby v rámci rozpočtu města v roce 2020 bylo počítáno
s financováním projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace v budově školy.
Členové vzali předložený návrh rozpočtu na vědomí.
Členové FV dále projednali návrhy rozpočtů organizací:
Mateřská škola MAŠINKA Pečky - požadovaný příspěvek zřizovatele je nižší než v roce
2019 - nižší náklady na DDHM a opravy.
Pečovatelská služba města Pečky - požadovaný příspěvek zřizovatele je nižší než v roce 2019
- financování z jiných zdrojů (Městys Plaňany a dotace Stř. kraje).
Městská knihovna Sv. Čecha - požadovaný příspěvek zřizovatele je vyšší než v roce 2019
z důvodu zvýšení platových tarifů.

Finanční výbor stanoví na základě projednání návrhů rozpočtů příspěvkových organizací do
návrhu rozpočtu města Pečky pro rok 2020 příspěvky:
Základní škola Pečky

5 995 000 Kč

Kulturní středisko města Pečky

2 745 000 Kč

Pečovatelská služba města Pečky

2 473 500 Kč

Mateřská škola MAŠINKA Pečky

2 000 000 Kč

Městská knihovna Sv. Čecha

1 910 000 Kč
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FV bere na vědomí, že návrhy rozpočtů a výhledů příspěvkových organizací budou v souladu
ze zákonem 250/2000 Sb. zveřejněny na internetových stránkách města a předloženy ke
schválení RM Pečky dne 9. 12. 2019.

Na závěr jednání členové FV přijali informaci o předpokládaných výdajích na činnost
JPO II. a doporučují do rozpočtu města pro rok 2020 výdaje spojené přímo s činností
jednotky a provozem zbrojnice zařadit do rozpočtu v části „ činnost JPO II“ a opravy budovy
zbrojnice do části „oprava a údržba nemovitostí“.

Úkoly: ---

Jednání FV bylo ukončeno v 19.45 h.
Příští zasedání dne: 25.11.2019 v 18 hod v obřadní síni Městského úřadu Pečky.

Zapsala: Marcela Bahníková

……….…………………………..
Tomáš Vodička, předseda výboru

Přílohy: návrhy rozpočtů ke zveřejnění
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