Zápis ze schůze finančního výboru Zastupitelstva města Soběslavi č. 1
Termín jednání:
Pondělí 17. 2. 2020 v 15,30 hod.
Místo jednání:
Městský úřad 59, Soběslav – zasedací místnost
Přítomni: Ing. Jiří Klíma, Mgr. Alena Krejčová, Ing. Zina Petrásková, Ing. Petr Král, Mgr. Milan Dančišin
Omluveni:
Přizváni: Bc. Zuzana Schejbalová

Program jednání:
1. Jednací řád výborů
2. Různé

Průběh jednání:
1. Jednací řád výborů (dále jen Jednací řád)
Předseda výboru připomněl členům zápis z posledního listopadového jednání FV ohledně domluvy zavedení
Jednacího řádu. V mezidobí projednali návrh Jednacího řádu také osadní výbory na svých jednáních
Chlebova a Nedvědic a potřebu zavedení Jednacího řádu. Členové obou osadních výborů se shodli na tom,
že nynější chod je uspokojivý a zavedení Jednacího řádu není potřeba viz zápisy z jednání osadních výborů.
Návrh Jednacího řádu bude tedy upraven – budou odstraněny části týkající se osadních výborů . V diskuzi
ohledně zavedení Jednacího řádu bylo zmíněno, že do návrhu Jednacího řádu je zapracován pokyn
tajemníka č. 1/2019 upravující pravidla pro tvorbu a distribuci zápisů z jednání komisí rady města a výborů
zastupitelstva města ze dne 20. 11. 2019 a kdyby byl tento pokyn vypracován dříve, pravděpodobně by se o
zavedení Jednacího řádu ani neuvažovalo. Pro zavedení Jednacího řádu jsou dvě možnosti:
1. ZM dá pokyn k zavedení Jednacího řádu
2. Výbory zastupitelstva si Jednací řád schválí a poté oznámí ZM, že Jednací řád byl zaveden
Jelikož ZM pokyn k zavedení Jednacího řádu nedalo, výbory se shodli na schválení Jednacího řádu a
následném oznámení předsedů výborů na jednání ZM o jeho zavedení.
Usnesení:
Členové Finanční výboru se jednohlasně shodli na zavedení Jednacího řádu. Po finální úpravě,
odstranění částí týkající se osadních výborů Chlebova a Nedvědic, bude informováno ZM.

2. Různé
V bodu č. 2 byla otevřena diskuze ohledně participativního rozpočtu. Ze zápisů osadních výborů
vyplývá, že o participativní rozpočet nemají zájem. Všechny požadavky vzešlé od občanů předseda
osadního výboru projedná s místostarostou města a postupně jsou řešeny. Pro zavedení participativního
rozpočtu v rámci města bylo potřeba nejprve stanovit nástroje a příležitosti jak zapojit občany města do
rozhodování o jeho vývoji. Příprava a zavedení participativního rozpočtu je časově i nákladově náročná
záležitost (např. pro město Český Krumlov zavedení participativního rozpočtu připravovala externí firma
v průběhu několika měsíců, za několik desítek tisíc korun). Předseda výboru ještě zkontaktuje předsedy
osadních výborů a ještě s nimi participativní rozpočet projedná.
Při další diskuzi navrhl pan Král, zda finanční výbor podpoří jeho iniciativu ohledně zveřejnění účetních
dat, pro umístění do aplikace SW CityVizor což je aplikace, která přehledným způsobem vizualizuje
rozpočet a plnění rozpočtu obcí s vazbou na konkrétní dodavatele. Členové diskutovali o tom, co by bylo
hlavním přínosem, kolik občanů města by o účetní data mělo zájem. Kromě předkladatele se shodli na tom,
že vzhledem k tomu, že město zveřejňuje usnesení z jednání zastupitelstva i rady města na svých
internetových stránkách, dále je k dispozici na stránkách rozklikávací rozpočet, který vykazuje čerpání
schváleného rozpočtu, město ze zákonné povinnosti zveřejňuje uzavřené smlouvy a objednávky ve výši nad
50.000,-Kč v registru smluv, účetní výkazy jsou zveřejňovány na informačním portálu Ministerstva financí
https://monitor.statnipokladna.cz/ , jsou občané, kteří o toto mají zájem informováni, tak není potřeba a
zveřejňovat samotná účetní data.
Dále byla nadnesena otázka každoročních potřebných oprav bazénu na soběslavském koupališti.
Usnesení:
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Příští jednání Finančního výboru se uskuteční dne 6.4.2020 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ č.p.
59.

Jednání skončilo: v 17,00 hodin

Zapsala: dne 19. 2. 2020

……………………………………
Bc. Zuzana Schejbalová

Ověřil: dne 19. 2. 2020
……………………………………..
Ing. Jiří Klíma

