
 
ZÁPIS Č. 4 

ZE ZASEDÁNÍ FINAN ČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 14.6.2017 
 
 

PŘÍTOMNI: Ing. Zvěřinová, Ing. Havlík, Ing. Růžička, Ing. Sedlák, Matěj Kohout 
                     
                       
OMLUVENI: Mgr. Ifrah, Ing. Mrkos, Ing. Klusáčková, Ing. Součková  
 
 
 
HOSTÉ : Bc. Vácová – vedoucí OF 
               Ing. Škodová – vedoucí ORUP 
               Ing. Wurzelová – vedoucí odboru komunál.služeb 
               Ing. Stoček – člen ZM 
 
 

PROGRAM :  
1. Rozpočtové opatření č.4/2017 
2. Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2016 
3. Účetní závěrka města Žďár nad Sázavou za rok 2016 
4. Informace k výstavbě Streetparku Žďár n.Sáz. 
5. Informace k výstavbě Zastávky Klafar 
6. Různé 

 
 
 
Zahájeno : 16.30 h.             Skončeno : 18.15 h. 
Předsedkyně FV ing. Zvěřinová přivítala přítomné, zvláště nového člena výboru pana Matěje 
Kohouta, který se v krátkosti představil, program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy s tím, že 
body programu 4 a 5, ke kterým byly přizvány vedoucí příslušných odborů, byly zařazeny na začátek 
jednání. 
 
 
 

1. Informace k výstavbě Zastávky Klafar 
 
Vedoucí oboru komunálních služeb Ing. Wurzelová informovala v krátkosti o plánu výstavby zastávek 
na sídlišti Klafar. Uvedla, že upravený  rozpočet stavby počítá i s úpravou vodovodu na ulici Libická 
(dotaz Ing Zvěřinové). Předpokládaná částka by měla být profinancována. 
Ing. Růžička – z čeho vycházel předpoklad, je plánován pouze jeden přechod 
Ing. Škodová – původně bylo uvažováno pouze o zvednutí obrubníků, po zpracování koncepce MHD 
došlo k zásahu do plánované výstavby, k jejímu rozšíření. Přechod pro chodce bude na ulici Libická, 
jinak jsou plánovaná místa pro přecházení  
 
Závěr 
Finanční výbor bere na vědomí informaci o plánované výstavbě zastávek na Klafaru   
Hlasování : 5 – 0 – 0 
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2. Informace o výstavbě Streetparku Žďár n.Sáz. 
 
Vedoucí odboru RUP Ing. Škodová seznámila členy výboru s historií přípravy výstavby skateparku. 
V roce 2012 byla realizována urbanistická studie revitalizace sportovišť ve Žďáru nad Sázavou,  jejíž 
součástí skatepark byl. V roce 2016 byla provedena územní studie revitalizace sportovní zóny, na 
základě které byla do schváleného rozpočtu roku 2017 na výstavbu zařazena částka 3,7 mil. Kč. Pro 
stavební povolení a realizaci stavby byl zadán projekt stavby, na jehož základě se skutečné náklady 
stavby navýšily (RO č.3/2017). 
P. Kohout – co bude se starým skateparkem 
Ing. Škodová – dojde k jeho likvidaci, plochy si bude pronajímat autocvičiště. V budoucnu by mohlo 
dojít k rozšíření oválu. 
 
 
Závěr 
Finanční výbor bere na vědomí informaci o plánované výstavbě Streetparku Žďár n. Sázavou. 
Hlasování : 5 – 0 – 0 
 
 
 

3. Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2016 
4. Účetní závěrka města Žďár nad Sázavou za rok 2016 

 
Vedoucí finančního odboru Bc. Vácová seznámila přítomné členy finančního výboru s rozdíly mezi 
rozpočtovým hospodařením (Závěrečný účet) a účetní závěrkou.  
Závěrečný účet je sestavený na základě zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, součástí je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za uplynulý rok dle zák.č. 
420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC – za rok 2016 výrok bez výhrad 
Účetní závěrka a její schvalování vyplývá ze zák. č. 563/1991 sb., o účetnictví, prováděcí vyhl. č. 
220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek. Součástí 
zprávy o ověření účetní závěrky jsou účetní výkazy, inventarizační zpráva, výsledky finančních 
kontrol, zpráva o činnosti oddělení finanční kontroly a interního auditu vše za rok 2016. 
Závěrečný účet vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji dle rozpočtové skladby bez čerpání fondů ( 
35.976 tis. Kč) 
Účetní závěrka končí hospodářským výsledkem = rozdíl mezi výnosy a náklady (40.335 tis. Kč), 
vyjadřuje dále stav pohledávek a závazků, odpisy.  
Dále Bc. Vácová předložila strukturu příjmů a výdajů za rok 2016, podíl provozních a investičních 
výdajů (bez zapojení FSFP činí investice 15 % celkových výdajů, se zapojením FSFP 20 %). 
Účetní závěrka je schvalována veřejným hlasováním, případné námitky proti schválení jsou 
jednotlivými členy ZM zdůvodněny. 
Následující diskuze se týkala daňových výnosů a možnosti ovlivnění jejich výše. Bc. Vácová 
vysvětlila členům výboru, že výši výnosů jednotlivých typů sdílených daní nelze ovlivnit.  
 
 
Závěr 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit bez připomínek materiál č.j. 22/2017/OF/1  Účetní závěrka 
města Žďáru nad Sázavou za rok 2016 
 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j. 22/2017/OF/2  Závěrečný účet města Žďár nad 
Sázavou za rok 2016 bez výhrad a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 bez 
výhrad. 
Hlasování : 5 – 0 – 0 
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5. Rozpočtové opatření č.4/2017 
 
Jak uvedla Bc. Vácová, Rozpočtové opatření č.4/2017 navyšuje rozpočet města na straně příjmů i 
výdajů o dotace, které jsou účelově určené, rozděluje nespecifikované příjmy a převádí z nebytových 
prostor částku 450 tis. Kč na úpravu povrchu rychlobruslařského oválu (náklady spojené s likvidací 
původních obrub) a rekonstrukci kabin včetně sociálního zařízení na ZS (projektová cena byla 
vysoutěžena na 1.050 tis. Kč). V závěru materiálu  je uvedena tvorba a rozdělení rezervy, která je po 
těchto rozpočtových opatřeních ve výši 1.273 tis. Kč.  
 
 
Závěr 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j. 22/2017/OF/3 Rozpočtové opatření č.4/2017 
Hlasování : 5 – 0 – 0 
           
 
 
 
 

6. Různé 
 
Ing. Wurzelová podala přítomným členů finančního výboru informaci o současném stavu sečení ve 
městě. 
 
Ing. Zvěřinová mluvila o problematice spojené s modernizací a intenzifikací ČOV. Finanční rámec 
pro přípravu projektu ČOV Žďár nad Sázavou byl projednáván  v RM dne 12.6.2017, v době konání 
FV nebyl výsledek jednání znám. 
 
 
Další zasedání finančního výboru bude společné s kontrolním výborem a uskuteční se 
                                                 
Dne 6.9.2017 v 16.30h. 
 
 
Projednány budou aktuální materiály. 
 
   
 
 
 
 
Rozdělovník: členové ZM, členové FV 
   
 
Zapsala : Turinská                                                                      Ing. Dagmar Zvěřinová  
                                                                                                  

 
 
 

 
 

 
 



 4

 
USNESENÍ 

ze zasedání finančního výboru konaného dne 14.6.2017 
 
 
PŘÍTOMNI:  Ing. Zvěřinová, Ing. Sedlák, Ing. Havlík, Ing.Růžička. p. Kohout 
                        
  
OMLUVENI : Mgr. Ifrah, Ing. Mrkos, Ing. Klusáčková,  Ing. Součková 
 
 
 
 
 
Usn.1/4/2017 
Finanční výbor bere na vědomí informaci o plánované výstavbě zastávek na Klafaru   
Hlasování : 5 – 0 - 0 
 
 
Usn.2/4/2017 
Finanční výbor bere na vědomí informaci o plánované výstavbě Streetparku Žďár n. Sázavou. 
Hlasování : 5 – 0 - 0 
 
 
Usn.3/4/2017 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit bez připomínek materiál č.j. 22/2017/OF/1  Účetní závěrka 
města Žďáru nad Sázavou za rok 2016 
Hlasování : 5 – 0 - 0 
 
 
Usn.4/4/2017 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j. 22/2017/OF/2  Závěrečný účet města Žďár nad 
Sázavou za rok 2016 bez výhrad a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 bez 
výhrad. 
Hlasování : 5 – 0 - 0 
 
 
 
Usn.5/4/2017 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j. 22/2017/OF/3 Rozpočtové opatření č.4/2017 
Hlasování : 5 – 0 - 0 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Ing. Dagmar Zvěřinová  

 
 


