Usnesení č.6
ze zasedání Finančníhovýboru
Zastupitelstva města Javorník ze dne 2.12.2019
UFYl61112019
FinanČnívýbor schvaluje program svého 6. zasedání konaného dne 2.12.2019.
Hlasování pro-proti-zdňe| se: 3 - 0 - 0
vFYl61212019
FinanČnívýbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovéprovizorium města
na rok 2020 a stanovit tato pravidla k zajištění plynulosti hospodaření:
Po dobu platnosti rozpočtovéhoprovizo ria |ze:
- přijímat příjmy bez omezení,
- Čerpat kapitálové l}daje na investičníakce, jejichž projektová příprava nebo
realizace započala před 1.1.2020,
- Čerpat béŽnérydaje do celkové výše upraveného rozpočtu běžných výdajů na rok
2019,

-

poskytovat příspěvkovým organuacím města provozní i účetovépříspěvky dle
schválených rozpočtůpříspěvkových organ izací na r ok 2020,
- Čerpat smluvně zajištěný revolvingol} úvěr na překlenutí časovéhonesouladu
mezirozpočtovými příjmy a výdaji.
RozpoČtovépříjmy a výdaje uskutečněnév době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a l}daji rozpočtu po jeho schválení.
Hlasování pro-proti-zdrže| se: 3 - 0 - 0
UFYl61312019

Finančnívýbor doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje dle
důvodové zprávy a jejích příloh.
Hlasování pro-proti-zdržel se: 3 - 0 - 0
UFY161412019

Finančnívýbor doporučuje zastupitelstvu města schválit vyplacení mimořádných odměn
starostovi města a místostarostce města za zvýšenépracovní úsilía zodpovědnost
spojenou s realizací qýznamného a rozsáhlého dotačníhoprojektu ,rPaczkow a
Javorník. Dvě města, jedna historie."o dle návrhu uvedeného v důvodovézprávé.
Hlasování pro-proti-zdržel se: 3 - 0 - 0
UFYl61512019
Finančnívýbor driporučuje zastupitelstvu města lydat Obecně závaznou vyhlášku města
č. 112019, o místnímpoplatku za pyovoz systému shromažďovánío sběru, přepravyo
třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadůo dle důvodovézprávy.
Hlasování pro-proti-zdrže| se: 3 - 0 - 0

aFY161612019

FinanČnívýbor doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznoulyhtášku města
č.2l20l9, o místním poplatku ze psůo dle důvodovézprávy.
Hlasování pro-proti-zdrže| se: 3 - 0 - 0
UFY161712019

FinanČnívýbor doporučuje zastupitelstvu města rydat Obecně závaznouvyhlášku města
Č. 312019, o místnímpoplatku za užíváníveřejného prostranství, dle přílohy č. 2
důvodové zprálry.
Hlasování pro-proti-zdňel se: 3 - 0 * 0
UFY161812019

FinanČnívýbor doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy

o

bezúplatnémpřevodu movitého majetku pořízeného z projektu Město Javorník - Š*otní
jídelna -přístavba varny mezi městem Javorník jako převodcem a ZáHadní školou
Javorníko okres Jeseník jako nabywatelem dle důvodovézprávy.
Hlasování pro-proti-zdňe| se: 3 - 0 - 0
UFY161912019

FinanČnívýbor doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o
bezúplatnémpřevodu movitého majetku pořízeného z projektu Město Javorník - Školní
jídelna -přístavba varny mezi městem Javorník jako převodcem a Mateřskou školou
Javorník, Polská 488, Javorník jako nabyvatelem dle důvodovézprávy.
Hlasování pro-proti-zdňel se: 3 - 0 - 0
UFvl611012019

FinanČnívýbor doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy

o

bezúplatnémpřevodu movitého majetku pořízeného z projektu Město Javorník - Š*olnt
jídelna -přístavba varny mezi městem Javorník jako převodcem a Mateřskou školou
Javorník, Míru 356, Javorník jako nabyvatelem dle důvodovézprávy.
Hlasování pro-proti-zdňe| se: 3 - 0 - 0

UFYl6ltL12019
Finančnívýbor doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smloury o výpůjčce
movitého majetku pořízenéhoz projektu Škola,,na konci světa", přesto bez bariér a
moderně mezi městem Javorník jako půjčitelema Zálďadní školou Javorník, okres
Jeseník jako rypůjčitelemdle důvodovézprávy.
Hlasování pro-proti-zdňel se: 3 - 0 - 0
UFYt6t12l20lg
Finančnívýbor doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy
o v/půjčceuzavřené 25.6.2007 mezi městem Javorník jako půjčitelema Zák|adní školou

Javorníko okres Jeseník jako vypůjčitelem, která je přílohou Zťtzovací listiny Základní
školy Javorník, okres Jeseník dle důvodovézprávy.
Hlasování pro-proti-zdňel se: 3 - 0 - 0
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Bc. Zbyněk Hanzl

