
 
ZÁPIS Č. 10 

 
ZE ZASEDÁNÍ FINAN ČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 3.2.2020 

 
 

PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, p. Dvořák, p. Trávník, p. Stehno, Ing. Havlík, Mgr. Augustýn, Ph.D. 
                     
OMLUVENI: Ing. Petr, p. Smíšková 
 
NEOMLUVEN: Ing. Technik 
 
 
 
HOSTÉ : Bc. Vácová – vedoucí OF 
               Ing. Klement – místostarosta 
                
 

PROGRAM :  
1. Rozpočtové opatření č.1/2020 
2. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 1.3.2020 
3. Různé 

 
 
Zahájeno : 17.00 h.             Skončeno : 18.30 h. 
Předseda finančního výboru Mgr. Straka přivítal všechny přítomné, program jednání byl odsouhlasen 
všemi přítomnými členy finančního výboru.  
 
 
 
 
 
 

1. Rozpočtové opatření č.1/2020 
 
Finanční vypořádání roku 2019 
Vedoucí finančního odboru Bc. Vácová uvedla, že hospodaření města za rok 2019 skončilo rozdílem 
mezi příjmy a výdaji ve výši 9.536 tis. Kč. Ve finančním vypořádání za rok 2019 je zohledněn v první 
řadě úvěr, který byl v roce 2019 přijat ve výši 57 mil. Kč. Z úvěru bylo uhrazeno 33.875 tis. Kč, částka 
k vyčerpání činí 23.125 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu roku 2020 byl převeden úvěr ve výši 14.100 
tis. Kč, rozdíl ve výši 9.024 tis. Kč bude zapojen do rozpočtu v rámci finančního vypořádání na výkup 
pozemků v průmyslové zóně Jamská II. Další položkou k vypořádání je projekt Smart City. Do 
rezervy byla přesunuta částka ve výši 18 tis. Kč. 
 
Rozpočtové opatření č.1/2019 
Vedoucí finančního odboru informovala členy finančního výboru o tom, že při sestavování rozpočtu 
došlo k početní chybě v kapitole školství, v položce ZŠ – opravy, údržba a rekonstrukce, kde byla 
dvakrát napočtena částka 12 mil. Kč. Částka byla rozpuštěna do akcí jako Výstavba parkovišť 
(ul.Chelčického, autobusové nádraží), Zastávky a příspěvek RV Studentská, opravy nebytových 
prostor (Poliklinika – úpravy prostor ve 3.NP – stomatologické ambulance a Charita, úprava prostor 
v budově Horní DDM pro kanceláře VZP), Projekty, Participativní rozpočet, investiční příspěvek PO 
Sociální služby města. Došlo též k vypořádání zlepšeného hospodářského výsledku PO Sociální 
služby, kdy částka 1.500 tis. Kč byla v roce 2019 poukázána PO jako záloha na příspěvek na provoz 
v roce 2020. O tuto částku je snížen příspěvek PO Sociální služby v letošním roce. 
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K materiálu je přiložen i přehled o čerpání a zhodnocení Fondu správy finančních prostředků za rok 
2019. Z upraveného rozpočtu na položce Převody z FSFP v roce 2019 ve výši 65 mil. Kč byla použita 
k financování akcí v roce 2019 částka 35.109 tis. Kč a to na akce Klafar III, Rekonstrukce hřiště u 
4.ZŠ, Revitalizace sportovní zóny a Rekonstrukce vodárny. 
 
Ing. Klement – seznámil členy finančního výboru s konkrétními informacemi  o investicích, které jsou 
zařazeny do rozpočtového opatření  
- parkoviště na ul. Chelčického – nutno řešit rozšíření parkoviště pro vozidla, která parkují na uvedené 
ulici za účelem přepravy osob na autobusové a vlakové nádraží 
- výstavba sociálního zařízení na hřišti u 4.ZŠ pro veřejnost 
- příspěvek PO Sociální služby na výstavbu výtahu – zpracován projekt, pokud schválí ZM, bude 
uložen PO odvod z fondu investic, investici bude  realizovat TSBM 
- rekonstrukce prostor v budově DDM na ulici Horní – kanceláře a sociální zařízení pro VZP, 
bezbariérový přístup pro její klienty 
Ing. Havlík – zajímal se o situaci ohledně výstavby v průmyslové zóně Jamská II 
Ing. Klement – celkové náklady na investici jsou ve výši cca 100 – 110 mil. Kč, zažádáno je o dotaci 
ve výši 95 % - v březnu by mělo být rozhodnuto, zbývající výdaje budou kryty prodejem pozemků. 
Letos budou zafinancovány výdaje na zasíťování, přístupové komunikace a propojka Jamská – 
Novoměstská. Akce bude financována tzv. faktoringem – dodavateli bude hradit faktury banka, město 
bude splácet úvěr, v hospodaření města se objeví až v příštím roce splátky úvěru 
P. Trávník – není uvažováno o rozšíření křižovatky na ulici Chelčického – Jihlavská o odbočovací 
jízdní pruh, v době dopravní špičky se tvoří kolony aut, přilehlé ulice jsou ucpané 
Ing. Klement – ŘSD by mělo koncem příštího roku začít s výstavbou kruhového objezdu 
  
 
Závěr 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit finanční vypořádání roku 2019 a rozpočtové opatření 
č.1/2019; materiál č.j. 10/2020/OF/2. 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 
 
 
 
 
 

2. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 1.3.2020 
 
Bc. Vácová informovala členy o nařízení vlády, kterým se mění výše odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků od 1.3.2020. Výši odměn musí schválit před vyplácením ZM. 
K materiálu je přiložen přehled o současné výši odměn a jak budou odměny vypláceny od 1.3.2020, 
pokud budou schváleny. 
V případě, že nedojde ke schválení navýšení odměn, budou tyto vypláceny v původní výši.  
 
 
Závěr 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit odměny neuvolněným členům zastupitelstva v souladu 
s nařízením vlády č.338/2019 Sb., od 1.3.2020, materiál č.j. 10/2020/OF/5 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
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3. Různé 
 
Na žádost zastupitele Ing. Havlíka, MPA byl zpracován materiál Výběr poplatků celkem na 1 
obyvatele obce v rámci BI, ve kterém je přehled o výběru místních poplatků (ze psů a za komunální 
odpad) placených obyvateli ve městech velikostní kategorie 15 – 25 tis. obyvatel za roky 2014 – 2018. 
Dle zásad BI jsou města anonymizována, pouze údaje za naše město Žďár nad Sázavou mohou být 
identifikovány. 
 
Závěr 
Finanční výbor bere na vědomí informaci o přehledu výběru poplatků na 1 obyvatele obce, materiál 
č.j. 10/2020/OF/4 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 
 
 
Bc. Vácová informovala členy výboru o připravovaném portálu občana. 
 
P. Trávník se zajímal o náklady, které město vynaloží na roznos složenek na poplatek za komunální 
odpad. 
Bc. Vácová – distribuce je bezplatná, město má vlastní roznos 
 
 
 
 
Další zasedání finančního výboru se uskuteční vždy v 16.30 hodin ve středu 
 
dne  18.3.2020 
dne  29.4.2020 
dne  17.6.2020 
dne  2.9.2020 
dne  4.11.2020 
dne  9.12.2020 
 
 
 
                                   
 

 
 
 
 
Rozdělovník: členové ZM, členové FV 
   
 
Zapsala : Turinská                                                                      Mgr. Luboš Straka 
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USNESENÍ 
ze zasedání finančního výboru konaného dne 3.2.2020 

 
 
PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, p. Dvořák, p. Trávník , p. Stehno, Ing. Havlík, Mgr. Augustýn, Ph.D. 
   
OMLUVENI : Ing. Petr, p. Smíšková 
 
NEOMLUVEN:  Ing. Technik 
 
 
Usn.1/10/2020 
 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit finanční vypořádání roku 2019 a rozpočtové opatření 
č.1/2019; materiál č.j. 10/2020/OF/2. 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 
 
 
Usn.2/10/2020 
 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit odměny neuvolněným členům zastupitelstva v souladu 
s nařízením vlády č.338/2019 Sb., od 1.3.2020, materiál č.j. 10/2020/OF/5 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 
 
 
Usn.3/10/2020 
 
Finanční výbor bere na vědomí informaci o přehledu výběru poplatků na 1 obyvatele obce, materiál 
č.j. 10/2020/OF/4 
Hlasování : 6 –0 – 0 
 
 
 
 
 
                                                                                    Mgr. Luboš Straka  

 
 

 


