ZÁPIS Č. 10
ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 15.12.2015
PŘÍTOMNI: Ing. Mrkos, Ing. Klusáčková, Ing. Sedlák, Ing. Havlík, Ing. Růžička
OMLUVENI: Ing. Zvěřinová, Ing. Součková, Ing. Rosecký, Mgr. Ifrah,
HOSTÉ : Mgr. Navrátil – starosta
Ing. Klement - místostarosta
P. Vácová – vedoucí OF
Mgr. Brychta – člen ZM

PROGRAM :
1. Rozpočtové opatření č.9/2015
2. Návrh rozpočtu na rok 2016
3. Plán činnosti na 1.pololetí 2016
4. Různé

Zahájeno : 16.30 h.
Skončeno : 17.30 h.
Vedením jednání byl pověřen nepřítomnou předsedkyní Ing. Zvěřinovou pan Ing. Mrkos – přivítal
přítomné.
Program jednání byl všemi členy FV schválen jednohlasně.
1. Rozpočtové opatření č.9/2015
Vedoucí finančního odboru k rozpočtovým opatřením uvedla, že největší položku tvoří přijatá dotace
zateplení MŠ Vysocká ve výši 2 112 tis.Kč. Tyto prostředky budou převedeny do FSFP. Dle
skutečných příjmů se navyšují příjmy na položce rybníky o 100 tis.Kč na nákup krmení pro ryby,
k navýšení dochází i o vybrané nespecifikované příjmy – 542 tis.Kč. Z rezervy byla navýšena položka
Autocvičiště – na propojení plochy autocvičiště s obslužnou komunikací podél ZS z důvodu změny
v průběhu zkoušky z praktické jízdy na motocyklu. K materiálu byl doplněn přehled daňových příjmů
k aktuálnímu datu. V porovnání se stejným obdobím roku 2014 chybí v rozpočtu 5,8 mil.Kč.
Finanční výbor po projednání doporučuje ZM schválit mat.č.j.10/2015/OF/2 Rozpočtové opatření
č.9/2015
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0

2. Návrh rozpočtu na rok 2016
Vedoucí finančního odboru p. Vácová informovala členy o úpravě rozpočtu na rok 2016 o částku 357
tis.Kč ve výdajové části – sníženy byly položky 22.20 – křižovatka Chelčického – Jihlavská o 422
tis.Kč, 33.10 – SPOZ o 85 tis.Kč, 37.5 – VZ – sečení o 500 tis.Kč. Navýšeny položky 363.2 – VO –
údržba o 350 tis.Kč, nová položka 34.12 – Aktivně pro Žďár – 300 tis.Kč.
Součástí materiálu je rozpočtový výhled, který ZM bere pouze na vědomí.

Členové finančního výboru obdrželi odpovědi na dotazy Mgr. Ifraha k návrhu rozpočtu na rok 2016 –
dotazy se týkaly příjmové stránky rozpočtu – příjmů bytového hospodářství, sankčních plateb, příjmu
z Ekokomu a pronájmů sloužících k podnikání.
Ing. Růžička – zajímal se, jaká je obsazenost nebytových prostor
Mgr. Navrátil – informoval členy o nebytových prostorách města a jejich obsazenosti
obsazenost nebytových prostor – JUDr. Prokopová sděluje, že v současné době jsou vyhlášené
záměry na pronájem prostor:
- Radniční vinárna
- Prostor na ulici Nádražní (AZ Centrum)
- Prostor na nám. Republiky (DM centrum)
- 6 kanceláří na ulici Dolní
Z pronajímaných prostor je to cca 7 %.
Mgr. Brychta – v jakém stavu jsou výkupy pozemků na plánované propojce Brněnská – Jihlavská
Mgr. Navrátil – při plánované cestě ministra dopravy na Vysočinu dojde k prezentaci tohoto obchvatu,
při výkupech by neměl být problém, řešit se musí finanční prostředky na výstavbu dle toho, kdo bude
investorem akce
Mgr. Brychta – kdy dojde na Klafaru k zasíťování ( změna koncepce na vícepodlažní domy )
Mgr. Navrátil – v roce 2016 je v rozpočtu částka 20 mil.Kč na výstavbu ulice Hrnčířská,
v následujícím roce by měly pokračovat další 2 ulice
Mgr. Brychta – informace o přípravě na rozšíření průmyslové zóny
Mgr. Navrátil – v současné době se zpracovává studie rozšíření, bude nutné vykoupit pozemky, další
problém s odvodem vody – nutné retenční nádrže, tím se zvýší cena pozemku
Ing. Havlík – jak ovlivní počet obyvatel daňové výnosy
P.Vácová – provedla výpočet za rok 2015, vysvětlila, jak jsou jednotlivé daně rozděleny
Finanční výbor po projednání doporučuje ZM schválit mat.č.j.10/2015/OF1 Návrh rozpočtu na rok
2016.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0

3. Plán činnosti na 1.pololetí 2016
Tento bod byl přesunut na příští jednání finančního výboru, které se bude konat
Dne 26.1.2016 v 16.30 hodin – 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 15.12.2015
PŘÍTOMNI: Ing. Mrkos, Ing. Růžička, Ing. Klusáčková, Ing. Havlík, Ing. Sedlák
OMLUVENI: Ing. Zvěřinová, Ing. Součková, Ing. Rosecký, Mgr. Ifrah

Usn.1/10/2015
Finanční výbor po projednání doporučuje ZM schválit mat.č.j.10/2015/OF/2 Rozpočtové opatření
č.9/2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se: 0

Usn.2/10/2015
Finanční výbor po projednání doporučuje ZM schválit mat.č.j.10/2015/OF1 Návrh rozpočtu na rok
2016.
Hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se: 0

Ing. Martin Mrkos
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