
 
ZÁPIS Č. 5 

ZE ZASEDÁNÍ FINAN ČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 21.6.2016 
 
 

PŘÍTOMNI:  Ing. Mrkos, Ing. Klusáčková, Ing. Sedlák, Ing. Součková, Ing. Rosecký 
                       
OMLUVENI: Ing. Zvěřinová, Ing. Havlík 
 
NEPŘÍTOMNI: Ing. Růžička, Mgr. Ifrah 
 
 
HOSTÉ : Mgr. Navrátil - starosta  
                Ing. Klement – místostarosta 
                P. Vácová – vedoucí OF 
             
 
 

PROGRAM :  
1. Rozpočtové opatření č.4/2016 
2. Dodatek č.2 ke smlouvě o úvěru č.1209/11/5638 
3. PO Kultura ZR – rozbor ekonomiky a výhled na další období 
4. PO Soc.služby města – rozbor ekonomiky a výhled na další období 
5. Různé 

 
 
Zahájeno : 16.30 h.             Skončeno : 18.15 h. 
Vedením jednání byl pověřen nepřítomnou předsedkyní ing. Zvěřinovou pan Ing. Mrkos – přivítal 
přítomné. 
 
 

1. Dodatek č.2 ke smlouvě o úvěru č.1209/11/5638 
 
P. Vácová informovala o tom, že Dodatkem č.2 k úvěrové smlouvě na vybudování Relaxcentra dojde 
ke snížení úrokové sazby z 2,88 % p.a. na 0,45 % p.a. a zároveň při úhradě jednorázového poplatku ve 
výši 995 tis.Kč za úhradu příslušenství úvěru  k úspoře 489 tis.Kč z předpokládané celkové ceny 
úvěru. Tuto skutečnost doplnila p. Vácová informací o tom, že o refinancování úvěru již bylo jednáno 
koncem roku 2015, vyhlášena byla poptávka, na základě které vyšla nejlépe ČSOB. 
Ing. Rosecký – nedojde v nejbližší době ze strany banky ke změně Všeobecných obchodních 
podmínek, čímž by mohlo dojít ke znevýhodnění klienta 
P. Vácová – tato změna se nepředpokládá, ale do zasedání ZM bude u ČSOB ověřeno.  
Mrg. Navrátil – pokud by mělo k této skutečnosti dojít, nebude Dodatek č.2 ZM doporučen ke 
schválení 
 
Závěr 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál čj.15/2016/OF/8 Dodatek č.2 ke smlouvě o úvěru 
č.1209/11/5638 
Hlasování : 4 – 0 – 1 
NESCHVÁLENO 
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2. Rozpočtové opatření č.4/2016 
 
Na úvod uvedla vedoucí finančního oboru p. Vácová, že kromě účelově určených dotací a převodů 
mezi výdajovými položkami ( převod fin.prostředků z rozp.pol. Nebytové prostory 361.6 určených na 
opravy majetku města na PO Sportis jako navýšení jeho příspěvku 34.05, snížení příspěvku PO 
Kultura 33.03 a navýšení rozp.pol. Mobilní podium 33.25, vyčlenění nové rozp.pol. Pracovní skupina 
VPP 363.15 z OS Technická správa budov 363.11 ), jsou rozděleny nespecifikované příjmy a rezerva. 
Rezerva byla navýšena o skutečně vybrané příjmy dle zákona o loteriích Tř.1.12 a snížením rozp.pol. 
23.06 SVAK – projekty a 23.07 Příspěvek RVK Nerudova. Použití rezervy – dešťová kanalizace 
Dvořákova 23.08, mobilní podium 33.25, změna úrok.sazby úvěru RELAX CENTRUM 34.14, 
nebyt.prostory – oprava DM Centra 361.6, územní plán, studie – architektonická soutěž Nádražní 
363.4, navýšení fin.protředků pro HZS Kraje Vysočina na pořízení nakladače 5x.05 a projekt 
soc.začleňování 6x.23 
Ing. Rosecký – povýšení Místní správa – limit osob.výdajů  
P. Vácová – navýšení mzd.prostředků o částku přijatých úhrad za úkony prováděné na základě 
veřejnoprávních smluv pro obce ve správním obvodu 
Ing. Rosecký – navýšení položky územní plán, studie 
P. Vácová – jde pouze o navýšení položky na zajištění architektonické soutěže, z rozp.pol. Územní 
plán, studie je jinak hrazeno též dokončení aktualizace územního plánu a pravidelná aktualizace 
územně analyt.podkladů 
 
 
Závěr 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál čj.15/2016/OF/7 Rozpočtové opatření č.4/2016. 
Hlasování : 4 – 0 – 1 
NESCHVÁLENO 
 
 
 
 

3. PO Klutura ZR – rozbor ekonomiky a výhled na další období 
 
Paní ředitelka Ing. Lorencová seznámila členy výboru o výsledcích hospodaření PO za uplynulý rok 
ve srovnání s rokem 2014. Hovořila o uskutečněných kulturních akcích a o problémech, které s jejich 
zařizováním každodenní život přináší, o pronájmech nebytových prostor dle ceníku, který byl 
odsouhlasen RM a o zkulturnění prostředí pro návštěvníky kina, které PO Kultura ZR převzala v roce 
2014 do své správy. Informovala o tom, že rekonstrukce by měla pokračovat. V roce 2014 byla 
vypracována ideová studie, která by měla být podkladem pro projekt, který by měl řešit obnovu 
sedaček v sále, rekonstrukci elektroinstalace a soc.zařízení a vybudování bezbariérového vstupu. Ze 
Státního fondu kinematografie by byla možnost získat finanční prostředky na obnovu sedaček, které 
by částečně pokryly náklady na jejich výměnu. Vysokou úroveň má dětské divadelní předplatné, které 
je srovnatelné s krajskými divadly.  
Největší problém, se kterým se v současné době ředitelka potýká, je výše mzdových prostředků na 
platy zaměstnanců, které jsou v této oblasti velmi nízké. Dodala, že tuto problematiku otevře v Radě 
města. 
Ing. Součková – jak velký by byl grant 
Ing. Lorencová – zhruba 700 tis.Kč 
 
Závěr 
Finanční výbor bere na vědomí zprávu o činnosti a dalších aktivitách PO Kultura ZR v nejbližším 
období. 
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4. PO Soc.služby města – rozbor ekonomiky a výhled na další období 

 
Ředitel PO Sociální služby města Mgr. Šerák se věnoval požadavkům na úpravu jednotlivých budov, 
které by rád v nejbližším období pro zlepšení pobytu klientů v jednotlivých zařízeních realizoval.  
Denní centrum pro děti a mládež – celková rekonstrukce budovy 
Domov pro seniory – DKS – revitalizace zahrady 
Pečovatelská služba – Libušínská 13 – montáž madel, vymalování společných prostor  

- Libušínská 15 – montáž žaluzií v prostorách společné prosklené chodby 
Pro vstup do suterénu k pečovatelkám výměna obyčejných dveří za automatické 
Domov se zvláštním režimem ( hotel Fit ) – pokud bude v roce 2018 otevřen nový domov, nastane 
problém v personální oblasti  
Stejně jako ředitelka PO Kultura ZR vidí velký problém v platech zaměstnanců v oblasti poskytování 
sociálních služeb . 
I PO Sociální služby města využívá možnosti přidělení grantů do sociální oblasti. 
 
Závěr 
Finanční výbor bere na vědomí zprávu o činnosti a dalších aktivitách PO Sociální služby města 
v nejbližším období. 
 

 
 
 
 
5. Různé 

 
Další zasedání finančního výboru se uskuteční                                                     
Dne 6.9.2016 v 16.30 hodin  

– Rozpočtové opatření 
– případně další aktuální materiály 

Pozvánky budou zaslány též členům ZM. 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
Rozdělovník: členové ZM, členové FV 
   
 
Zapsala : Turinská                                                                      Ing. Martin Mrkos 
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USNESENÍ 

ze zasedání finančního výboru konaného dne 21.6.2016 
 
PŘÍTOMNI:  Ing. Mrkos, Ing. Klusáčková,  Ing. Sedlák, Ing. Součková, Ing. Rosecký 
 
OMLUVENI : Ing. Zvěřinová, Ing. Havlík 
 
NEPŘÍTOMNI: Ing. Růžička, Mgr. Ifrah 
 
 
Usn.1/5/2016 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál čj.15/2016/OF/8 Dodatek č.2 ke smlouvě o úvěru 
č.1209/11/5638 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se: 1 
NESCHVÁLENO 
 
 
Usn.2/5/2016 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál čj.15/2016/OF/7 Rozpočtové opatření č.4/2016. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se: 1 
NESCHVÁLENO 
 
 
Usn.3/5/2016 
Finanční výbor bere na vědomí zprávu o činnosti a dalších aktivitách PO Kultura ZR v nejbližším 
období. 
 
 
 
Usn.4/5/2016 
Finanční výbor bere na vědomí zprávu o činnosti a dalších aktivitách PO Sociální služby města 
v nejbližším období. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Ing. Martin Mrkos 

 
 
 
 
 
 


