
 
ZÁPIS Č. 4 

ZE ZASEDÁNÍ FINAN ČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 10.5.2016 
 
 

PŘÍTOMNI:  Ing. Zvěřinová, Ing. Klusáčková, Ing. Sedlák, Ing. Havlík, Ing. Růžička, Mgr. Ifrah 
                       
                       
OMLUVENI: Ing. Součková, Ing. Mrkos, Ing. Rosecký 
 
 
HOSTÉ :  Ing. Klement - místostarosta 
                 P. Vácová – vedoucí OF 
                 Vedoucí odborů dle prezenční listiny 
             
 
 

PROGRAM :  
1. Závěrečný účet města, přezkoumání hospodaření za rok 2015 
2. Účetní závěrka města za rok 2015 
3. Rozpočtové opatření č.3/2016 
4. PO Sportis – rozbor ekonomiky a výhled na další období 
5. Podnět ing. Hromádko 
6. Plán činnosti na 2.pololetí 2016 
7. Různé 

 
 
Zahájeno : 16.30 h.             Skončeno : 18.45 h. 
Předsedkyně FV Ing. Zvěřinová přivítala všechny přítomné, během jednání se dostavil na zasedání 
ing. Havlík. 
 
 

1. Závěrečný účet města, přezkoumání hospodaření za rok 2015 
 
Závěrečný účet města za rok 2015 se sestavuje na základě zákona č.128/2000Sb., o obcích a zákona č. 
250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků. Zahrnuje rozpočtové 
hospodaření města, finanční vypořádání za rok 2015, přehled hospodaření příspěvkových organizací, 
zprávu o přezkoumání hospodaření. RM projednala závěrečný účet města na svém zasedání dne 
2.5.2016 a doporučila ZM ke schválení. Na pořadu jednání ZM bude tento materiál dne 23.6.2016, 
neboť v současné době je dle zákona vystaven na úřední desce ( do 19.5.2016 ).  
Hospodaření všech příspěvkových organizací skončilo kladným hospodářským výsledkem, který byl 
rozdělen dle návrhu jednotlivých příspěvkových organizací do rezervního fondu a fondu odměn.  
Kladným hospodářským výsledkem skončilo také hospodaření M.O.S s.r.o. ( organizace se 100% 
účastí města ),  zisk byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.  
Celková částka nesplacených úvěrů je 44 mil.Kč, dluhová služba 2,69. 
Stav finančních prostředků ve fondu správy finančních prostředků je 100 mil.Kč, zhodnocení za rok 
2015 činilo 972 tis.Kč. 
Přezkoumáním hospodaření města nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.  
Ing. Zvěřinová – na co se audit zaměřil 
P. Vácová – na hospodaření s majetkem a bytové hospodářství 
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Závěr 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za 
rok 2015  
Hlasování : 5 – 0 – 0 
 
 
 
 

2. Účetní závěrka města za rok 2015 
 
Schválení účetní závěrky města ke dni 31.12.2015 vyplývá z prováděcí vyhlášky č.410/2009Sb. 
k zákonu č. 563/1991Sb., o účetnictví. Účetní závěrka byla schválena auditorem. Kromě zprávy o 
ověření řádné účetní závěrky je přiložena zpráva o výsledcích finančních kontrol, zpráva interního 
auditora a závěrečná zpráva o činnosti oddělení finanční kontroly a interního auditu za rok 2015. Jako 
poslední je předložena inventarizační zpráva dle vyhlášky č.270/2010Sb,. o inventarizaci majetku. 
Materiál byl RM dne 2.5.2016  doporučen ZM ke schválení. Zastupitelé schvalují účetní závěrku 
jmenovitě, zdržení se nebo neschválení závěrky musí být jednotlivými členy zdůvodněno. Protokol o 
schválení účetní závěrky je posílán do státní pokladny. 
 
Závěr 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál čj.14/2016/OF/5 Účetní závěrka města Žďár nad 
Sázavou za rok. 
Hlasování : 5 – 0 – 0 
 
 
 
 

3. Rozpočtové opatření č.3/2016 
 
Toto rozpočtové opatření navyšuje upravený rozpočet o částku 3 mil.Kč – třída 1.11 – upravující 
zálohovou výši daně z příjmu placenou obcí dle skutečné výše ( úprava provedena jak v příjmové, tak 
ve výdajové části rozpočtu, daň je nedisponibilním zdrojem příjmů ). Navyšuje se třída 2 – nedaňové 
příjmy o položku dary – 100 tis.Kč finanční dar od fi Cooper Standard Automative ČR, s.r.o. na 
zajištění programu Dne Žďáru konaného 11.6.2016 a 10 tis.Kč od fi Kovačka, s.r.o. na zajištění 
programu Čarodějnické show. Třída 4 – dotace se navyšuje o účelově určené finanční prostředky ve 
výši 856 tis.Kč. 
 
 
Závěr 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál čj.14/2016/OF/6 Rozpočtové opatření č.3/2016 
Hlasování : 5  - 0 – 0 
 
 
 
             

4. PO Sportis – rozbor ekonomiky a výhled na další období 
 
Ředitel PO Sportis MVDr. Kovařík seznámil členy finančního výboru s vyrovnaným hospodařením 
organizace za rok 2015, během roku byly zapojeny na opravy prostředky z fondu reprodukce majetku. 
Z činností, které PO Sportis provozuje, je ziskový pouze autocamping Pilská nádrž. V roce 2015 byl 
převeden z TJ Žďár na Město Žďár nad Sázavou Zimní stadion, s tím souviselo i vyrovnání 
hospodaření mezi PO Sportis a TJ Žďár, ušetřená částka byla vyčerpána na opravy zimního stadionu. 
Během roku byly využity i prostředky z dotačních titulů Krajského úřadu v Jihlavě. Vyhlašované 



 3 

dotační programy jsou sledovány příspěvkovou organizací ve spolupráci s městem, do oblastí této 
činnosti jich není ze strany Kraje vypisováno mnoho a ani jejich výše není velká.  
Dále informoval MVDr. Kovařík o opravách na majetku, které byly uskutečněny v loňském roce a 
které jsou plánovány v roce 2016. Hovořil i o obsazenosti Tálského mlýna a HD Morava, o 
návštěvnosti bazénu v souvislosti s výstavbou Městských lázní v Novém Městě na Moravě, o 
pronájmech v budově Dolní 1 a HD Morava. Informoval o plánované výstavbě zázemí pro tenisové 
kurty a fotbalový stadion – v letošním roce by měla být zpracována projektová dokumentace. 
Mgr. Ifrah – doporučuje sledovat vyhlášené dotační programy z Ministerstva pro místní rozvoj 
 
 
Závěr 
Finanční výbor bere na vědomí rozbor hospodaření PO Sportis a jeho výhled na další období a od PO 
Sportis ocení dodání střednědobého výhledu investic vycházejícího ze studie sportovišť ve Žďáře nad 
Sázavou. 
Hlasování : 6  - 0 – 0 
 
 
 
 

5. Podnět ing. Hromádko 
 
Finanční výbor se zabýval stížností Ing. Hromádky. Z diskuze vyplynul následující závěr 
 

- k problému KD Veselíčka nebude finanční výbor zaujímat žádné stanovisko, jde o problém 
majetkoprávní 

- ohledně parkoviště vyčká finanční výbor na dokončení stavby. Po jejím dokončení a kolaudaci 
bude požadovat  konečné vyúčtování akce a stanovisko kontrolního výboru k dané 
problematice. 

 
Závěr 
Finanční výbor bere na vědomí stav týkající se problematiky KD Veselíčko. V případě parkoviště 
požaduje po jeho dokončení závěrečné vyúčtování akce a stanovisko kontrolního výboru. 
Hlasování : 6  - 0 – 0 

 
 
 
 
6. Plán činnosti na 2.pololetí 2016 

 
Další zasedání finančního výboru se uskuteční                                                     
Dne 21.6.2016 v 16.30 hodin  

– PO Kultura ZR – rozbor hospodaření za rok 2015 a výhled na další období 
– PO Sociální služby města - rozbor hospodaření za rok 2015 a výhled na další období 
– Rozpočtové opatření 
– případně další aktuální materiály 

Pozvánky budou zaslány též členům ZM. 
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7. Různé 
 
Finančnímu výboru byl doručen podnět Ing. Humpolíkové a vyjádření vedení ZŠ Švermova. Po 
seznámení se se stanoviskem obou zúčastněných žádá finanční výbor informaci o aktuálním právním 
stavu dané kauzy. 
   

 
 
 
 
Rozdělovník: členové ZM, členové FV 
   
 
Zapsala : Turinská                                                                      Ing. Dagmar Zvěřinová 
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USNESENÍ 

ze zasedání finančního výboru konaného dne 10.5.2016 
 
PŘÍTOMNI:  Ing. Zvěřinová, Ing. Růžička, Ing. Klusáčková,  Ing. Sedlák, Ing. Havlík,  
Mgr. Ifrah,  
                        
OMLUVENI : Ing. Součková, Ing. Mrkos, Ing. Rosecký 
 
 
 
Usn.1/4/2016 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za 
rok 2015  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se: 0 
 
 
Usn.2/4/2016 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál čj.14/2016/OF/5 Účetní závěrka města Žďár nad 
Sázavou za rok. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se: 0 
 
 
 
Usn.3/4/2016 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál čj.14/2016/OF/6 Rozpočtové opatření č.3/2016 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se: 0 
 
 
 
Usn.4/4/2016 
Finanční výbor bere na vědomí rozbor hospodaření PO Sportis a jeho výhled na další období a od PO 
Sportis ocení dodání střednědobého výhledu investic vycházejícího ze studie sportovišť ve Žďáře nad 
Sázavou. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se: 0 
 
 
 
Usn.5/4/2016 
Finanční výbor bere na vědomí stav týkající se problematiky KD Veselíčko. V případě parkoviště 
požaduje po jeho dokončení závěrečné vyúčtování akce a stanovisko kontrolního výboru. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
                                                                                    Ing. Dagmar Zvěřinová 

 
 
 


