
 
ZÁPIS Č. 4 

ZE ZASEDÁNÍ FINAN ČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 24.4.2019 
 
 

PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, Ing. Havlík, Mgr. Augustýn, p. Dvořák, p. Stehno,  p. Trávník,     
                    Ing. Petr, p. Smíšková          
                      
OMLUVENI: Ing. Technik      
 
 
 
HOSTÉ : Bc. Vácová – vedoucí OF 
               Ing. Mrkos, ACCA - starosta 
               Ing. Klement – místostarosta 
               MVDR. Kovařík – ředitel PO Sportis 
               Ing. Forst – člen ZM 
                
 

PROGRAM :  
1. Rozpočtové opatření č.3/2019 
2. Hospodaření PO Spostis za rok 2019 
3. Různé 

 
 
Zahájeno : 16.30 h.             Skončeno : 18.40 h. 
Předseda finančního výboru Mgr. Straka přivítal všechny přítomné, navrhnul přítomným členům jako 
první bod programu projednat hospodaření PO Sportis - odsouhlaseno členy FV, místostarosta Ing. 
Klement navrhnul zařadit do bodu Různé materiál o převodu akcií společnosti Satt a.s. - odsouhlaseno 
členy FV 
 
 
 
 

1. Hospodaření po Sportis za rok 2019 
 
Ředitel PO Sportis informoval členy výboru o výsledku hospodaření PO Sportis za rok 2019, které 
skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 87 tis. Kč, a o provedeném auditu – nebyly 
zjištěny žádné podstatné nedostatky. Hospodaření i zpráva o provedené kontrole byly projednány  a 
schváleny v RM.   
S vyššími příjmy z ubytovacích zařízení byly realizovány opravy na jednotlivých střediscích. 
V závěru MVDr. Kovařík představil plánované akce na rok 2019.  
 
Mgr. Straka  –  zajímal se, jak hospodařila jednotlivá střediska 
MVDr. Kovařík – Relax.centrum – návštěvnost od roku 2012 stoupá, rostou ale také náklady, zejména 
energie. Proveden energetický audit – na jeho základě bude snaha využít odpadní vody – tím by došlo 
ke zlevnění energií 
Rekreač.areál PN – na provoz město doplácí, v letošním roce končí doba udržitelnosti projektu (na 
výstavbu poskytnuta dotace), dojde ke zvýšení cen za poskytované služby 
Autocamping PN – jediné středisko v hospodářské činnosti, roční zisk 840 tis. Kč 
Tálský mlýn – problém s pronájmem restaurace, obsazenost hotelu 60 % (nejvíce školení) 
Budova Dolní 1 – pronajímá se, energie si nájemci hradí sami 
HD Morava – ubytovací zařízení, obsazenost 92 % 
Nafukovací hala – obsazenost 60 % včetně tenisového klubu, ekonomicky není vyhodnoceno 
P. Smíšková – navrhuje změnu názvu budovy Česká pojišťovna 
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P. Dvořák – zachování názvu - podmínka ve smlouvě o předkupním právu  
Mgr. Augustýn – jak jsou využita jednotlivá střediska pro soustředění sportovních týmů 
MVDr. Kovařík – sportovní areály jsou v nabídce včetně ubytování, využití je minimální, je složité 
skloubit se sportovními kluby 
Mgr. Augustýn – požaduje předložit přehled o hospodaření jednotlivých středisek 
 
 
Závěr 
Finanční výbor bere na vědomí zprávu o hospodaření PO Sportis za rok 2018 a přehled plánovaných 
akcí na rok 2019 
Hlasování : 8 – 0 – 0 
 
 
 
 
 

2. Rozpočtové opatření č.3/ 2019 
 
Vedoucí finančního odboru Bc. Vácová seznámila členy finančního výboru s rozpočtovou úpravou 
č.3/2019. Kromě přijatých účelových dotací a úpravy daně z příjmů za obce dle skutečnosti (není 
disponibilní příjem, ve stejné výši je daň upravena i ve výdajové části rozpočtu) jsou navrženy 
převody zůstatků finančních prostředků z grantového fondu (změna poskytování dotací) a fondu 
rozvoje bydlení (poslední splátky půjček v roce 2015). Další rozpočtovou změnou je přijetí úvěru ve 
výši 57 mil. Kč. Použití úvěru na úhradu výdajů na Telematiku (modernizace světelných 
signalizačních zařízení – předpokládaná dotace ve výši 15 mil. Kč), Cyklodopravu (vybudování 
cyklostezek) a výkupy pozemků v průmyslové zóně Jamská (vlastnictví pozemků nutné pro žádost o 
poskytnutí dotace). Přílohou materiálu je model splácení úvěru, úroková sazba pohyblivá, z důvodu 
mimořádné splátky v roce 2021. 
Mgr. Mrkos, ACCA – proběhl seminář pro zastupitele – rozšíření průmyslové zóny schváleno, pokud 
bude dotace (75 % uznatelných náklad), realizace začne již příští rok 
 
Závěr 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j.5/2019/OF/4 Rozpočtové opatření č.3/ 2019 
Hlasování : 8 – 0 – 0 
 
 
 
 
 

3. Různé 
 
Smlouva o úplatném převodu akcií společnosti Satt a.s. 
Ing. Klement předložil členům finančního výboru materiál s návrhem smlouvy o úplatném převodu 
akcií společnosti Satt a,s. Tento materiál bude projednán v ZM.  
P. místostarosta informoval přítomné členy výboru o posudcích pro stanovení ceny, tvorbě ceny pro 
odkup a jednáních, která probíhala mezi zástupci měst Žďár nad Sázavou (majoritní akcionář), Velké 
Meziříčí, Nové Město na Moravě a Dolní Rožínky (minoritní akcionáři), všechny strany mají zájem na 
společném řešení ukončení akcionářské účasti minoritních akcionářů ve společnosti Satt a.s. 
s návrhem finančního vypořádání.  
RM přijala usnesení o návrhu ceny za odkup akcií společnosti Satt a.s. a to v pevných splátkách na 7 
let (bez úrokové sazby) ve výši 11,5 mil. Kč. Část této splátky pokryjí dividendy (cca 5,5 mil. Kč), 
zbývající část půjde z rozpočtu města. 
K výše uvedenému materiálu proběhla diskuze. 
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Závěr 
Finanční výbor bere na vědomí mat.čj. 5/2019/MST/9 Návrh Smlouvy o úplatném převodu akcií 
společnosti Satt a.s  
Hlasování : 8 – 0 – 0 
 
 
 
 
 
Další zasedání finančního výboru se uskuteční 
 
V pondělí 10.6.2019 v 16.30h. 
 
Projednávané materiály: 
- závěrečný účet města za rok 2018 
- účetní závěrka města Žďár nad Sázavou za rok 2018 
- rozpočtová opatření č. 4/2019 
- aktuální a plánované úvěry, dluhová služba města Žďár nad Sázavou 
- hospodaření PO Poliklinika 
- aktuální materiály 
                                   
 

 
   
 
 
 
Rozdělovník: členové ZM, členové FV 
   
 
Zapsala : Turinská                                                                      Mgr. Luboš Straka 
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USNESENÍ 
ze zasedání finančního výboru konaného dne 24.4.2019 

 
 
PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, Ing. Havlík, Mgr. Augustýn, p. Dvořák, p. Stehno, p. Trávník,  
                      Ing. Petr, p. Smíšková 
                     
 
OMLUVENI : Ing. Technik 
 
 
 
Usn.1/4/2018 
 
Finanční výbor bere na vědomí zprávu o hospodaření PO Sportis za rok 2018 a přehled plánovaných 
akcí na rok 2019 
Hlasování : 8 – 0 – 0 
 
 
Usn.2/4/2018 
 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j.5/2019/OF/4 Rozpočtové opatření č.3/ 2019 
Hlasování : 8 – 0 – 0 
 
 
 
Usn.3/4/2018 
 
Finanční výbor bere na vědomí mat.čj. 5/2019/MST/9 Návrh Smlouvy o úplatném převodu akcií 
společnosti Satt a.s  
Hlasování : 8 – 0 – 0 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Mgr. Luboš Straka  

 
 

 


