ZÁPIS Č. 6
ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 4.9.2019

PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, Ing. Technik, p. Dvořák, p. Smíšková, Ing. Havlík, p. Trávník, Ing. Petr
OMLUVENI: Mgr. Augustýn, Ph.D., p. Stehno

HOSTÉ : Bc. Vácová – vedoucí OF
Ing. Mrkos, ACCA - starosta
Ing. Klement – místostarosta
Ing. Stoček – zastupitel města

PROGRAM :
1. Rozpočtové opatření č.5/2019
2. Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu Jamská II
3. Různé

Zahájeno : 16.30 h.
Skončeno : 17.50 h.
Předseda finančního výboru Mgr. Straka přivítal všechny přítomné, program jednání byl odsouhlasen
všemi přítomnými členy finančního výboru.

1. Rozpočtové opatření č.5/2019
Vedoucí finančního odboru Bc. Vácová uvedla, že rozpočtová opatření byla projednána v RM dne
26.8.2019. Z nedaňových příjmů stojí za zmínku dividendy Satt, a.s. ve výši 922 tis. Kč. Dříve byla
výše dividend zdaněna 15 %, od roku 2018 došlo ke změně, kdy dividendy akciových společností
s účastí obcí zdaněny nejsou. Příspěvek MZ na Lesní hospodářské osnovy, které jsou mandatorním
výdajem státu, kryje finanční prostředky na LHO objednavateli, kterým je obce. Příjmy z prodeje
pozemků kryjí výkup pozemků nutných k propojení komunikací v PZ Jamská. Přijaté dotace jsou
účelově určené, k úpravě dochází u dotace na opravu ul. Strojírenská – dotace nebyla přidělena
(provedena bude pouze úprava povrchu. Rezerva byla vytvořena příjmy skutečně přijatými a snížením
výdajových položek (akce ukončeny nebo se nebudou letos realizovat), takto vytvořená rezerva byla
použita na posílení některých výdajových položek, na výdaje jako spoluúčast na dotacích a nové
položky Obnova původních cest (v lokalitě Vetla). Vedoucí finančního odboru upozornila na přehled o
čerpání úvěru a rozpis převodu z FSFP (pod tabulkovou částí RO č.5/2019). K materiálu je přiložen i
přehled o stavu volných finančních prostředků k 31.7.2019.
P. Dvořák – proč byla dotace na opravu ul. Strojírenská zrušena, jak se zhodnocují finanční prostředky
Ing. Klement – dotace nebyla přidělena, oprava ulice proběhne po dokončení opravy železnice, s tím
souvisí i pronájem pozemků – případné příjmy do rozpočtu
Bc. Vácová – zhodnocení u Conseq od začátku roku k 31.7.2019 je zhruba 600 tis. Kč s tím, že
k 1.1.2019 byl stav uložených prostředků nižší o cca 200 tis. Kč v porovnání s vloženými prostředky
do této společnosti. V případě dalšího použití volných prostředků v rozpočtu města dojde k převodu
uložených prostředků ze Sberbank a ČSOB.
Mgr. Straka – zajímal se o rozdělení krajské dotace na vzdělávání žáků ve výši 728 tis. Kč; navýšení
sečení o 40 % proti roku 2017

Ing. Klement – dotace rozdělena na 2 části – podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami (rozděleno dle určeného vzorce) a na podporu zájmových a sportovních aktivit (paušální
platba + každý rok příspěvek jiné škole, která má velké hřiště)
Ing. Klement – navýšení na položce sečení je menší než v roce 2014 a 2015, na položce údržba došlo
k nárůstu (proběhla revitalizace), město vypovědělo smlouvu firmě Purum (hodinová sazba), návrat
k sazbě úkolové
Ing. Mrkos, ACCA – v současné době je trendem zakládání květnatých louček – zkušenosti se
zakládáním a jejich udržováním souvisí s delším časovým úsekem, vše probíhá za provozu
P. Trávník – upozornil na stížnosti lidí na zarůstající travnaté plochy, s neudržovanými truhlíky na
náměstí, na sečení by se nemělo šetřit
P. Dvořák – kdo se podílí na rozhodnutí, které travnaté plochy budou květnatými loučkami
Ing. Mrkos, ACCA – jednání se účastní pracovník odboru komunálních služeb města, p. Řádek, Ing.
Mgr. Radilová – městská krajinářka a Ing. Řezníčková, místostarostka města
Ing. Technik – neuvažuje město se zavedením technických služeb; upozornil na výběr a vhodnost
lokalit, kde by se zakládaly květnaté loučky
Ing. Mrkos, ACCA – o založení technických služeb město uvažuje; zastupitelé obdrželi seznam všech
lokalit, kde byly květnaté loučky založeny, po sezoně dojde ke zhodnocení
Ing. Technik – jaká je dluhová služba města
Bc. Vácová – dluhová služba se počítá ke konci roku, s její výší k 31.12.2018 se lze seznámit na
webových stránkách MF v monitorigu nebo na stránkách města v závěrečném účtu za rok 2018
Na jednání ZM bude předložen dodatek RO č.5/2019 (pouze dotace)

Závěr
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j. 7/2019/OF/3 Rozpočtové opatření č. 5/2019
Hlasování : 7 – 0 – 0

2. Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu Jamská II.
Vedoucí finančního odboru Bc. Vácová uvedla, že vybudování infrastruktury a páteřní komunikace
v průmyslové zóně Jamská je finančně náročná investice. V letošním roce probíhá výkup pozemků,
který je kryt úvěrem ve výši 25 mil. Kč. Bc. Vácová popsala metodu, kterou by byla tato investice
kryta a to tzv. faktoring. Jde o přistoupení k závazku, který plyne z výběrového řízení na veřejnou
zakázku. To znamená, že dodavatel postoupí pohledávku bance, ta bude na základě faktur platit
dodavateli a město bude hradit bance pololetní splátky (určeno v podmínkách výběrového řízení) po
dobu 10 let. Počet splátek lze snížit o splátku mimořádnou
Ing. Mrkos, ACCA – jde o jiný způsob úvěrování. Mimořádné splátky – příjem za prodej pozemků,
případná dotace z CzechInvestu (předložená faktura by byla dotována již za 2 měsíce).
Bc. Vácová – mimořádné splátky bez sankcí
Ing. Havlík – v podnikatelské sféře se běžně používá, podmínky si s bankou sjednává dodavatel
P. Dvořák – čím budeme ručit
Bc. Vácová – bez ručení, vztah mezi bankou a dodavatelem
Ing. Mrkos, ACCA – výběrové řízení by mělo proběhnout zhruba v polovině prosince
Ing. Havlík – dle informací z ministerstva průmyslu a obchodu je poslední možnost získání dotace pro
tento typ výstavby
P. Smíšková – neposkytuje Kraj zápůjčky
Bc. Vácová – Kraj je ÚSC jako město, poskytuje příspěvky svým příspěvkovým organizacím
P. Dvořák – upozornil na skutečnost, že město bude zatíženo v dalším období také financováním
rekonstrukce ČOV
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Ing. Mrkos, ACCA – ve výhledech je s tím počítáno
Ing. Stoček – celková částka rekonstrukce ČOV (navýšení kapacity, změna technologie) by měla být
cca 250 mil. Kč, město by se mělo podílet částkou cca 80 mil. Kč, pro získání dotace již byly
vyhotoveny první podklady
Ing. Klement – v rozpočtu města pro letošní rok je příspěvek pro SVAK na rekonstrukci ČOV

Závěr
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j.7/2019/OF/7přistoupení k závazku, který plyne
z výběrového řízení na veřejnou zakázku „Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu Jamská II.
Hlasování : 6 – 0 – 1

3. Různé

Další zasedání finančního výboru se uskuteční
Ve středu 30.10.2019 v 16.30h.
Projednávané materiály:
- rozpočtová opatření č. 6/2019
- aktuální materiály
Členům finančního výboru byl předložen Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na rok 2020.
Termín zasedání finančního výboru zabývajícího se pouze návrhem rozpočtu na rok 2020 byl stanoven
na středu 13.11.2019 v 16.30h.

Rozdělovník: členové ZM, členové FV

Zapsala : Turinská

Mgr. Luboš Straka
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USNESENÍ
ze zasedání finančního výboru konaného dne 4.9.2019
PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, p. Dvořák, p. Trávník, Ing. Petr, Ing. Technik, Ing. Havlík, p. Smíšková
OMLUVENI: Mgr. Augustýn, Ph.D., p. Stehno

Usn.1/6/2019
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j. 7/2019/OF/3 Rozpočtové opatření č. 5/2019
Hlasování : 7 – 0 – 0

Usn.2/6/2019
Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j.7/2019/OF/7přistoupení závazku, který plyne
z výběrového řízení na veřejnou zakázku „Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu Jamská II.“
Hlasování : 6 – 0 – 1

Mgr. Luboš Straka
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