ZÁPIS Č. 6
ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 6.9.2016
PŘÍTOMNI: Ing. Zvěřinová, Ing. Klusáčková, Ing. Sedlák, Ing. Součková, Ing. Rosecký, Mgr. Ifrah,
Ing. Růžička
OMLUVENI: Ing. Mrkos, Ing. Havlík

HOSTÉ : Mgr. Navrátil - starosta
Ing. Klement – místostarosta
Bc. Vácová – vedoucí OF

PROGRAM :
1. Rozpočtové opatření č.5/2016
2. Návrhy smluv na zhodnocení finančních prostředků
3. Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2017 a Harmonogram zpracování návrhu
rozpočtu
4. Různé

Zahájeno : 16.30 h.
Skončeno : 18.30 h.
Předsedkyně FV ing. Zvěřinová přivítala přítomné, program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy.
1. Rozpočtové opatření č.5/2016
Bc. Vácová informovala o tom, že z celkové částky upravující rozpočet činí téměř 4 mil.Kč dotace –
účelově určené prostředky, odvod z investičního fondu PO Poliklinika na vypořádání technického
zhodnocení budovy – 8 mil.Kč, rozdělení nespecifikovaných příjmů ve výši 1 mil.Kč – jde o příjmy
stavební skupiny, přefakturace za spotřebu energií v nebytových prostorách města, příjmy z inzerce
ve Zpravodaji, náhrady pojišťovny za pojistné události – na straně výdajů povýšeny příslušné
rozpočtové položky včetně rezervy. Z rezervy se posiluje položka Povrchy Smetanova ulice o 1,2
mil.Kč, navýšují rozpočtové položky Územní plán a studie o 450 tis.Kč na organizační zajištění
architektonické soutěže ul. Nádražní a Informatika na úhradu ročního poplatku provozu systému
„Elektronizace finančního řízení města a jeho organizací“ o 317 tis.Kč, vytvořena byla nová položka
Příspěvek RVK Smetanova – 416 tis.Kč,
Ing. Zvěřinová – vysvětlení k příspěvku SVaKu na RVK Smetanova – došlo k instalaci více přípojek
než bylo předpokládáno – příspěvek je ve výši 30 % celkových nákladů stavby
Ing. Rosecký – zajímal se o technické zhodnocení budovy PO Poliklinika
Bc. Vácová – Poliklinika vystaví daňový doklad a odvede DPH, město pak odpočet DPH uplatní ve
svém celkovém daňovém přiznání
Ing. Sedlák – zajímal se o pracovní skupinu VPP
Mgr. Navrátil – jde o 5 pracovníků z Úřadu práce a jednoho vedoucího, jímž je bývalý člen městské
policie. Skupina provádí po městě úklid a údržbu veřejných prostranství, nátěr mobiliáře, jejich práci
využívají také PO města
Závěr
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál čj.16/2016/OF/4 Rozpočtové opatření č.5/2016

Hlasování : 7 – 0 – 0

2. Návrhy smluv na zhodnocení finančních prostředků
Rada města projednala návrh na zhodnocení 50 mil.Kč z FSFP. Finančnímu výboru byl předložen
návrh smluv na zhodnocení finančních prostředků u dvou správců ve výši 25 mil.Kč v jednotlivém
případě v investičním horizontu jednoho roku. Jedná se o nákup směnky CPI prostřednictvím J&T
Banky a investice do DRFG AIF Real Estate Fund.
Ing. Růžička – zhodnocení do nemovitostí, nadstandardní výnosy jsou reálné
Bc. Vácová – J&T Banka výnos podmiňuje nákupem směnky
Ing. Rosecký – lepší uložení finančních prostředků vidí do výstavby ČOV
Mgr. Ifrah – v současné době není trh stabilní, raději by šel cestou jistoty
Ing. Zvěřinová – větší výnosy asi nebudou ani u konzervativních fondů, přesto se přiklání k názoru
Mgr. Ifraha
Ing. Růžička, Mgr. Ifrah, Ing. Rosecký – se přiklánějí k tomu názoru, že se v současné době jedná o
riskantní investici
Závěr

Finanční výbor doporučuje zachovat dosavadní konzervativní způsob zhodnocení volných finančních
prostředků města

Hlasování : 7 – 0 – 0

3. Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2017 a Harmonogram zpracování návrhu
rozpočtu
Stanovení harmonogramu postupu prací na přípravě návrhu rozpočtu na rok 2017 vychází ze zákona
č.250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a výkladových stanovisek MF ČR Rada
města stanovila termín projednání a schválení rozpočtu na rok 2017 Zastupitelstvem města na
15.12.2016.
Ing. Zvěřinová – návrh rozpočtu bude projednán společně s kontrolním výborem
Závěr
Finanční výbor projednávající návrh rozpočtu na rok 2017 se bude konat dne 21.11.2016

5. Různé
Ing. Zvěřinová předložila vedení města k vyjádření materiál na rekonstrukci kanalizace V Lískách na
Vysočanech. Tato rekonstrukce bude provedena v roce 2017.
Starosta města Mgr. Navrátil informoval členy finančního výboru o průběhu a výsledcích výběrového
řízení na údržbu a sečení veřejné zeleně ve městě. Přítomní členové o této věci diskutovali, výsledkem
byla žádost na vedení města informovat finanční výbor o veřejných zakázkách na akce přesahující 5
mil.Kč.
Ing. Zvěřinová upřesní po dohodě se starostou města říjnový termín prohlídky stávající ČOV Žďár nad
Sázavou, kterou čeká částečná rekonstrukce.
Členové finančního výboru vzali na vědomí vyjádření právního zástupce ZŠ Švermova k soudnímu
sporu ( informace podána na základě závěru v bodě 7 Různé ze zasedání FV dne 10.5.2016 ).
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Další zasedání finančního výboru se uskuteční
Dne 8.11.2016 v 16.30 hodin
– Rozpočtové opatření
– případně další aktuální materiály
Pozvánky budou zaslány též členům ZM.

Rozdělovník: členové ZM, členové FV
Zapsala : Turinská

Ing. Dagmar Zvěřinová
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USNESENÍ
ze zasedání finančního výboru konaného dne 6.9.2016
PŘÍTOMNI: Ing. Zvěřinová, Ing. Klusáčková, Ing. Sedlák, Ing. Součková, Ing. Rosecký,
.
Ing. Růžička, Mgr. Ifrah
OMLUVENI: Ing. Mrkos, Ing. Havlík

Usn.1/6/2016
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál čj.16/2016/OF/4 Rozpočtové opatření č.5/2016
Hlasování : 7 – 0 – 0

Usn.2/6/2016
Finanční výbor doporučuje zachovat dosavadní konzervativní způsob zhodnocení volných finančních
prostředků města
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se: 0

Ing. Dagmar Zvěřinová
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