
 
ZÁPIS Č. 2 

ZE ZASEDÁNÍ FINAN ČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 10.12.2018 
 
 

PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, Ing. Havlík, Mgr. Augustýn, p. Dvořák, p. Stehno, p. Smíšková 
                     
                      
OMLUVENI: p. Trávník, Ing. Petr, Ing. Technik 
 
 
HOSTÉ : Bc. Vácová – vedoucí OF 
               Ing. Mrkos ACCA - starosta 
               Ing. Klement – místostarosta 
                
 

PROGRAM :  
1. Rozpočtové opatření č.7/2018 
2. Návrh rozpočtu na rok 2019 
3. Různé 

 
 
Zahájeno : 16.30 h.             Skončeno : 18.00 h. 
Předseda finančního výboru Mgr. Straka přivítal všechny přítomné, program jednání FV byl 
odsouhlasen všemi přítomnými členy. Po projednání bodu č.1 se dostavil na jednání Ing. Havlík 
 
 
 
 
 

1. Rozpočtové opatření č.7/2018 
 
Bc. Vácová uvedla, že předložená rozpočtová opatření kromě dotací z Úřadu práce dokrývají provozní 
záležitosti (lesy, veřejnou zeleň, odpady) a odměnu uvolněného místostarosty/ky – obec musí odměnu 
pokrýt ze zákona, položka je nároková 
 
Mgr. Straka – žádost o dofinancování odcvičených hodin TJ Sokol 
Bc. Vácová – dokrytím by byly narušeny podmínky dotačního programu, mělo být řešeno dříve 
Ing. Klement  –  není možné na tutéž akci poskytnout dotaci z více než jednoho zdroje či programů 
najednou; do příštího roku nutno počítat s rezervou 
P. Smíšková – rozdíl mezi ubytovacím a rekreačním poplatkem 
Bc. Vácová – poplatky dle zákona o místních poplatcích; poplatek z ubytovací kapacity – platí ten, 
kdo lůžko pronajímá ve výši 4,- Kč za lůžko a den, poplatek za rekreační pobyt – platí fyzické osoby, 
které se přechodně ubytují za účelem rekreace, výše poplatku je10,- Kč za osobu a den 
 
 
 
Závěr 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j.2/2018/OF/7 Rozpočtové opatření č.7/2018 
Hlasování : 5 – 0 – 0 
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2. Návrh rozpočtu na rok 2019 
 
Vedoucí finančního odboru Bc. Vácová seznámila členy finančního výboru s tvorbou rozpočtu – dle 
zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků a návrhu státního 
rozpočtu – sněmovní list 287. Zásady pro sestavení rozpočtu včetně harmonogramu byly schváleny 
RM dne 27.8.2018. Povinností finančního výboru je návrh rozpočtu na svém zasedání projednat. 
Návrh rozpočtu musí viset na úřední desce 15 dnů před jeho schválením v ZM – občané se mohou 
k rozpočtu vyjádřit, podat připomínky a návrhy.  
Rozpočet je schodkový, schodek je krytý převodem prostředků z Fondu správy finančních prostředků 
(FSFP) a převodem neukončených akcí předchozího roku. Příjmy (třída 1 – třída 5) spolu 
s financováním představují zdroje rozpočtových výdajů. Největší podíl v příjmech tvoří příjmy daňové 
– z nich pak daně sdílené, meziroční navýšení je 5 %. Vyhláškou č.192/2018 Sb. o podílu na 
celostátním hrubém výnosu daní je stanoven procentní podíl poměru násobku počtu obyvatel města 
k počtu obyvatel ČR – pokles oproti 1.1.2017 o 166 obyvatel, dále podíl poměru počtu zaměstnanců 
v obci k počtu zaměstnanců v jednotlivých obcích ČR – oproti 1.12.2016 snížení o 598 zaměstnanců 
Dotace – ze zákona příspěvek na výkon státní správy, veřejné opatrovnictví a občanské průkazy, 
ostatní dotace – na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace. Prostředky z FSFP dokrývají výdaje, na 
které je předpokládané přijetí dotace – dotace je poskytnuta ex post.  
 
Bc. Vácová představila jednotlivé druhy příjmů 
Třída 1 – daňové příjmy 
Daň z nemovitosti – 100 % výnosů z této daně patří městu 
Daň z příjmů placená obcí – obec platí sama sobě, ve stejné výši ve výdajích, daň nedisponibilní 
Třída 2 – nedaňové příjmy 
Příjmy z činnosti města a ze správy majetku města 
Třída 3 – kapitálové příjmy 
Příjmy z prodeje pozemků a majetku města 
Třída 4 – dotace 
P. Smíšková – kdo je opatrovanec 
Ing. Klement – jsou to dospělí občané, u kterých soud rozhodl o zbavení svéprávnosti a nemají nikoho 
z rodiny, kdo by se o ně staral 
Financování 
Neukončené akce z předchozího roku – Klafar, Rekonstrukce vodárny 
Vratky návratných finančních výpomocí (NFV) – PO Poliklinika a PO MŠ předfinancování dotačních 
titulů  
P. Smíšková – jsou návratné finanční výpomoci úročené 
Bc. Vácová – jde o bezúročné NFV 
 
Výdaje – provozní a investiční (71 % x 29 %), rozděleny dle rozpočtové skladby – povinnost zachovat 
jednotlivá odvětví, představen byl procentní podíl jednotlivých rozpočtových odvětví na celkových 
výdajích 
P. Smíšková – zajímala se o porovnání procentního podílu provozních a investičních výdajů s rokem 
2017 
Bc. Vácová – v roce 2017 – provozní výdaje 78 %, investiční 22 % 
 
Po představení jednotlivých odvětví měli členové finančního výboru možnost dotazovat se 
Doprava – 
Mgr. Straka – na základě čeho se provádí opravy mostů 
Ing. Klement – nedostatky nutno odstranit na základě stavebního posouzení  
Mgr. Augustýn – zajímal se o telematiku 
Ing. Klement – dotace na pořízení HW a SW (rekonstrukce světelných signalizačních zařízení) 
Ing. Mrkos – dotace bude činit 90 %, peníze se vrátí po realizaci akce 
Školství –  
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Mgr. Augustýn – proč nejsou jednotné názvy školských zařízení 
Bc. Vácová - provozní příspěvky školským příspěvkovým organizacím  - názvy jednotlivých 
školských PO, opravy a rekonstrukce ve školství - budovy v majetku města - označení jednotlivých 
škol 
Mgr. Straka – proč není PO Active mezi školami 
Bc. Vácová – PO Active je zařazena dle rozpočtové skladby do zájmové činnosti jako využití volného 
času dětí a mládeže  
 
 
Závěr 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j.2/2018/OF/2 Návrh rozpočtu na rok 2019 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 
 
 
 

3. Různé 
 
 
Další zasedání finančního výboru se uskuteční 
 
V pondělí 4.2.2019 v 16.30h. 
 
Projednávané materiály: 
- aktuální materiály 
- hospodaření PO Sportis 
                                   
 

 
   
 
 
 
Rozdělovník: členové ZM, členové FV 
   
 
Zapsala : Turinská                                                                      Mgr. Luboš Straka 
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USNESENÍ 

ze zasedání finančního výboru konaného dne 10.12.2018 
 
 
PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, Ing. Havlík, Mgr. Augustýn, p. Dvořák, p. Stehno, p. Smíšková 
                     
 
               
OMLUVENI : p. Trávník, Ing. Petr, Ing. Technik, 
 
 
 
Usn.1/2/2018 
 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j.2/2018/OF/7 Rozpočtové opatření č.7/2018 
Hlasování : 5 – 0 – 0 
 
 
Usn.2/2/2018 
 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j.2/2018/OF/2 Návrh rozpočtu na rok 2019 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Mgr. Luboš Straka  

 
 

 


