
 
ZÁPIS Č. 8 

ZE ZASEDÁNÍ FINAN ČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 21.11.2016 
 
 

PŘÍTOMNI:  Ing. Klusáčková, Ing. Sedlák, Ing. Součková, Ing. Mrkos, Ing. Havlík, Ing. Rosecký,  
                      Mgr. Ifrah 
                       
OMLUVENI: Ing. Růžička, Ing. Zvěřinová 
 
 
 
HOSTÉ : Mgr. Navrátil - starosta  
                Ing. Klement – místostarosta 
                Bc. Vácová – vedoucí OF 
                Ing. Havlík MPA – tajemník MěÚ 
                Vedoucí odborů dle prezenční listiny 
                Členové kontrolního výboru 
                Členové ZM dle prezenční listiny 
             
 
 

PROGRAM :  
1. Návrh rozpočtu na rok 2017 
2. Různé 

 
 
Zahájeno : 16.30 h.             Skončeno : 17.50 h. 
Zasedání finančního výboru probíhalo společně s kontrolním výborem. 
Z důvodu nepřítomnosti předsedkyně finančního výboru Ing. Zvěřinové přivítal přítomné předseda 
kontrolního výboru Bc. Bárta. Po svém příchodu se ujal vedení Ing. Mrkos.  
 

1. Návrh rozpočtu na rok 2017 
 
Bc. Vácová seznámila přítomné s tvorbou rozpočtu na příští rok. Rozpočet je schodkový, schodek je 
kryt přijetím úvěru na krytí nákladů spojených s většími investicemi ( technická infrastruktura Klafar 
). Následně probrala jednotlivé druhy příjmů i kapitoly ve výdajové části rozpočtu, upozornila na 
případné změny proti roku 2015 a plánované investice. 
Mgr. Ifrah – zajímal se o náklady na jednotlivé koordinátory  
Mgr. Ifrah - upozornil na to, zda se některé aktivity v oblasti komunikace a kultury nepřekrývají a 
nedochází tak k suplování činností ( marketing x informační centrum ) 
Bc. Bárta – požadoval na ZM specifikaci dohod o provedení práce a pracovní činnosti v rámci 
samosprávy ( náklady, pracovní náplně ) – požadavek vycházel ze změny organizačního řádu 
Ing. Klement – požadavek vycházející z jednání ZM a specifikovaný požadavkem zaslaným e-mailem 
je vyřízen a bude mu zaslán 
Mgr. Navrátil – rozpočtové položky se nepřekrývají, projektový koordinátor funguje na MěÚ již 
zhruba 10 let, mediální od roku 2014, komunitní nastoupil v loňském roce, nyní bude vyhlášeno 
výběrové řízení na marketingového koordinátora 
Ing. Rosecký – žádal informace o výstavbě na Klafaru, každým rokem je v rozpočtu stejná částka 
Mgr. Navrátil – došlo ke změně záměru, v současné době běží prodej pozemků i výstavba technické 
infrastruktury 
Ing. Součková – zajímala se o výstavbu parkoviště na ulici Pelikánova  
Ing. Kadlec – výstavba bude součástí celkové rekonstrukce sídliště Vodojem 
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Mgr. Ifrah – investiční výdaje budou částečně kryty úvěrem, neuvažuje se také o dotacích? Pak by 
bylo vhodné doplnit do komentáře poznámku o podané žádosti na dotaci, případně její 
předpokládanou výši 
Mgr. Navrátil – o dotace se bude usilovat, pokud se podaří nějakou získat, přijde do rozpočtu až po 
vyúčtování investice a předložení dokladů, mnohdy i v roce následujícím 
Bc. Vácová – řešeno rozpočtovými opatřeními, nelze do rozpočtu zapojit dotace přislíbené, pokud 
nejsou potvrzené smluvně rozhodnutím příslušného orgánu 
Mgr. Ifrah – v minulých letech byl předkládán s návrhem rozpočtu i akční plán, kde bylo uvedeno, 
z jakých prostředků budou jednotlivé akce hrazeny 
Mgr. Navrátil – akční plán mají zastupitelé k dispozici 
 
Odkaz na akční plán města Žďár nad Sázavou na roky 2016 - 2020 
http://www.zdarns.cz/me 
dia/files/strategie-rozvoje/dokumenty/Ak%C4%8Dn%C3%AD_pl%C3%A1n_2016-2020_final.pdf 
 
Bc. Bárta – proč došlo k navýšení kapitoly všeobecná veřejná správa 
Ing. Havlík MPA – došlo k zákonnému navýšení mezd – od listopadu 2016 o 4 %, vliv na výši má i 
počet zaměstnanců, některé položky v minulých letech nebyly ( např.proti roku 2014 MAS, zpravodaj, 
proti roku 2016 MAP ) 
Mgr. Ifrah – v rámci členství v MAS máme možnost získat finanční prostředky 
Mgr. Navrátil – v rámci operačních programů mají možnost získat prostředky všechny subjekty v 
našem správním obvodu, v rámci programu rozvoje venkova na finanční prostředky nedosáhneme 
 
 
Závěr 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2017 v předloženém znění. 
Hlasování : 7 – 0 - 0 
 
 
             

2. Různé 
 
Ing. Klement – informoval členy finančního výboru o usnesení zastupitelstva města ze dne 10.11.2016 
ve věci zhodnocení finančních prostředků, kdy v souladu s návrhem Finančního výboru ukládá vedení 
města prověřit další možnosti investování finančních prostředků z Fondu správy finančních prostředků 
- usn. 17/2016/OF/3 
 
Další zasedání finančního výboru se uskuteční     
                                                 
Dne 13.12.2016 v 16.30h. 
Projednáváno bude Rozpočtové opatření č.7/2016 případně další aktuální materiály. 
 
Zasedání kontrolního výboru se uskuteční 
Dne 18.1.2017 v 17 hodin 
 
  Rozdělovník: členové ZM, členové FV 
   
 
Zapsala : Turinská                                                                      Ing. Martin Mrkos 
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USNESENÍ 
ze zasedání finančního výboru konaného dne 21.11.2016 

 
PŘÍTOMNI:  Ing. Klusáčková,  Ing. Sedlák, Ing. Součková, Ing. Mrkos, Ing. Rosecký, 
                        Mgr. Ifrah, Ing.Havlík 
 
OMLUVENI : Ing. Zvěřinová, Ing.   Růžička 
 
 
 
 
 
 
Usn.1/7/2016 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2017 v předloženém znění. 
Hlasování : 7 – 0 - 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Ing. Martin Mrkos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


