
 
ZPRÁVA Č. 12 

 
ZE ZASEDÁNÍ FINAN ČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 17.6.2020 

 
 

PŘÍTOMNI:   Mgr. Straka, p. Stehno, p. Dvořák, Ing. Petr,  p. Trávník 
OMLUVENI: Ing. Technik, p. Smíšková          
NEOMLUVENI: Ing. Havlík, Mgr. Augustýn, Ph.D. 
 
 
HOSTÉ : Bc. Vácová – vedoucí OF 
               Ing. Mrkos, ACCA – starosta 
               Ing. Klement – místostarosta 
               Mgr. Sedlák – vedoucí odboru školství, kultury, sportu a marketingu 
 
 
                

PROGRAM :  
1. Účetní závěrka města Žďár nad Sázavou za rok 2019 
2. Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2019 
3. Rozpočtová opatření č.3/2020 
4. Statut Fondu průmyslové zóny 
5. Individuální dotace a dar – sport 
6. Různé 
 
 

Zahájeno: 16.30 h.                  Skončeno: 18.05 h. 
Předseda finančního výboru Mgr. Straka přivítal všechny přítomné, program jednání byl odsouhlasen 
všemi přítomnými členy finančního výboru. 
 
 
 
 
 

1.  Účetní závěrka města Žďár nad Sázavou za rok 2019 
 
Vedoucí finančního odboru Bc. Vácová uvedla, že podkladem pro schválení účetní závěrky jsou 
zpráva o ověření účetní závěrky k 31.12.2019 včetně účetních výkazů k tomuto datu, zpráva o 
výsledcích finančních kontrol za předchozí rok, zpráva interního auditu za rok 2019, roční zpráva o 
činnosti oddělení finanční kontroly a interního auditu za předchozí rok a inventarizační zpráva o 
inventarizaci majetku za rok 2019.  
Účetní závěrka byla zkontrolována nezávislým auditorem, výsledkem je sdělení, že účetní závěrka 
podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření a peněžních 
toků za rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy. 
Účetní závěrka je schvalována členy zastupitelstva jmenovitě, připomínky musí každý člen 
zastupitelstva formulovat jednotlivě a jsou součástí protokolu schvalování účetní závěrky.  
Po schválení účetní závěrky je hospodářský výsledek převeden na účetní stav = výsledek hospodaření 
minulého období 
Ing. Klement – RM na svém zasedání doporučila ZM tento materiál ke schválení 
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Závěr: 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Účetní závěrku města Žďáru nad Sázavou za rok 2019; 
materiál č.j. 12/2020/OF/3 v rozsahu předložených podkladů: 

1. Zpráva o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2019 včetně účetních výkazů sestavených 
k 31.12.2019 

2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019 
3. Zpráva o zjištěních z provedených auditů 2019 
4. Roční zpráva interního auditu za rok 2019 
5. Inventarizační zpráva dle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku za rok 2019 

Hlasování : 5 – 0 – 0 
 
 
 
 

2. Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2019 
 

Vedoucí finančního odboru Bc. Vácová uvedla, že tento materiál podrobně seznamuje s hospodařením 
města ve vztahu k rozpočtu, doplněn je o čerpání fondů města, účetní závěrku M.O.S s.r.o. a  
hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací založených městem (jejich hospodaření bylo 
schváleno RM v měsíci březnu 2020). Nedílnou součástí materiálu je Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření města za rok 2019 s konstatováním, že byly zjištěny nedostatky, při kterých ovšem 
nedošlo k porušení rozpočtové kázně, k neúplnosti a neprůkaznosti vedení účetnictví, k pozměňování 
dokladů v rozporu s účetními předpisy.  
Bc. Vácová – jde o nedostatky, související se zaúčtováním přijatých dotací na projekty Smart City a 
Revitalizace zeleně v ZR – časovost přijetí se špatně odhaduje – koncem roku jsou zůstatky účtů 
související s těmito transfery vykázány správně 
Ing. Klement – RM na svém zasedání doporučila ZM tento materiál ke schválení 
 
Závěr: 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2019 bez 
výhrad a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 bez výhrad; materiál č.j. 
12/2020/OF/2. 
Hlasování : 5 – 0 – 0 

 
 

 
 
 

3. Statut Fondu průmyslové zóny 
 
Jak uvedla Bc. Vácová, akce Průmyslová zóna Jamská II je částečně financována dotací z Ministerstva 
průmyslu a obchodu. Faktury jsou evidovány jako závazek, k platbě dojde až příští rok. Z tohoto 
důvodu je navrženo zřídit účelový peněžní fond, kde budou vedeny finanční prostředky na tuto akci 
odděleně od rozpočtu a na samostatném bankovním účtu. V článku 2 statutu jsou uvedeny zdroje 
fondu, v článku 3 pak k čemu budou tyto prostředky využity. 
Ing. Mrkos, ACCA – uvedl, že podmínkou Czechinvestu je vrátit přijaté prostředky do infrastruktury 
pro rozvoj podnikání 
Mgr. Straka – jsou již zájemci o výstavbu firmy v průmyslové zóně 
Ing. Mrkos, ACCA – v současné době projevilo zájem o výstavbu již 5 firem, záměrem je umístit na 
průmyslovou zónu malé a střední firmy 
 
 
 
Závěr: 



 3

Finanční výbor doporučuje ZM schválit zřízení účelového fondu – Fondu průmyslové zóny a statut 
Fondu průmyslové zóny; materiál č.j. 12/2020/OF/5. 
Hlasování : 5 – 0 – 0 
 
 
 
 
 

4. Rozpočtové opatření č.3/2020 
 
Vedoucí finančního odboru Bc. Vácová seznámila členy výboru s tím, že předložené rozpočtové 
opatření krátí rozpočet sdílených daní o další 3 %, což činí 9,5 mil. Kč. Celkově je snížen rozpočet 
sdílených daní o 13,6 % (42,5 mil. Kč). Ve výdajové části rozpočtu jsou kráceny především provozní 
prostředky cca o 9 %. 
Jak uvedl místostarosta Ing. Klement, předpokládá se ještě další snížení rozpočtu cca o 2,1 % (6,5 mil. 
Kč) a to dle skutečného plnění za 1.pololetí 2020. 
Bc. Vácová zpracovala přehledný graf daňových příjmů a jejich krácení v porovnání s predikcí MF a 
schváleným rozpočtem města na rok 2020. Graf je doplněn o předpokládaný dopad kompenzačního 
bonusu a daňového balíčku (cca 28 mil. Kč) a předpokládaného zmírnění dopadu – dotace 1.200 
Kč/1obyv. (24.923 tis. Kč). 
Rozpočet navyšují přijaté účelové dotace, rezerva je tvořena předpokládanými nebo skutečnými 
příjmy, dále přijatými dotacemi na akce, které byly realizovány v předchozím roku, z rezervy je krom 
jiného dorovnáno krácení rozpočtu ve výši 1 mil. Kč. 
Pan Dvořák – je možné porovnat u daňových výnosů tranže v letošním roce s roky 2008 a 2009 
Bc. Vácová – srovnání není možné, objem daňových příjmů se zvýšil, sdílené daně jsou jinak 
rozdělovány 
Mgr. Straka – největší ponížení mají školy 
Ing. Klement – školám byl krácen pouze provozní příspěvek (příspěvek = provoz + nájem), 
přihlédnuto bylo k nižším nákladům v době, kdy školy nefungovaly 
Knihovna MJS – příspěvek kryje také mzdy zaměstnanců, PO má možnost použít rezervní fond (není 
účelový) nebo fond investic, pokud je použití prostředků na provozní účely schváleno zřizovatelem 
Pan Dvořák – vrací Active SVČ školné 
Mgr. Straka – školné se nevrací, pouze v případě školních kroužků, kde je možnost vrácení 20 % 
zaplaceného školného v případě, že rodiče nečerpali příspěvek od zdravotní pojišťovny; propad PO 
Active SVČ za 2 měsíce činí cca 750 tis. Kč 
 
 
Závěr: 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č.3/2020; materiál č.j. 12/2020/OF/4. 
Hlasování : 5 – 0 – 0 
 
 
 

5. Individuální dotace a dar – sport 
 
O řešení finanční situace klubů SKLH Žďár nad Sázavou s.r.o. a SKLH Žˇádr nad Sázavou z.s., které 
požádaly město o finanční výpomoc, seznámil členy výboru vedoucí odboru školství, kultury, sportu a 
marketingu Mgr. Sedlák. 
 
SKLH z.s. – mládež – v žádosti o dotaci nesouhlasila výše uznatelných nákladů, výše podpory byla 
tudíž nižší, požádáno o doplacení rozdílu. V podmínkách čerpání dotace je možnost její získání pouze 
z jednoho dotačního programu – SKLH z.s. navržen jednorázový finanční dar 
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SKLH s.r.o. - dospělí – podána žádost, vyřazena z důvodu, že s.r.o.nemá oprávnění žádat o dotaci. 
Tato organizace nesmí být zřízena za účelem podnikání. SKLH s.r.o. navržena individuální dotace 
 
SKLH s.r.o. – podána žádost o návratnou finanční výpomoc na zabezpečení sezony 2020/2021 z 
důvodu ztráty hlavního sponzora. Navržena smlouva o bezúročné zápůjčce ve výši 1.400 tis. Kč s tím, 
že v letošním roce bude poskytnuta 1. splátka ve výši 700 tis. Kč, v roce 2021 2. splátka 700 tis. Kč. 
SKLH s.r.o. započne návratnou finanční výpomoc splácet ročně ve výši 200 tis. Kč počínaje rokem 
2021. 
Pan Trávník – děkuje za finanční podporu hokeje ve městě 
Mgr. Straka – obává se, aby se z návratné finanční výpomoci nestal dar 
Ing. Klement – ve smlouvě jsou stanoveny podmínky zápůjčky 
Ing. Mrkos, ACCA – podpora sportu je v našem městě v porovnání s jinými městy velká 
 
 
Závěr: 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Řešení situace SKLH dle předloženého návrhu; materiál č.j. 
12/2020/ŠKSM/13. 
Hlasování : 5 – 0 – 0 
 
 
 

6. Různé 
 
Pan Dvořák chválil probíhající rekonstrukci Nádražní ulice. 
 
Diskuze proběhla kolem semaforů na ulici Dolní. Ing. Mrkos, ACCA informoval členy o tom, že 
současný stav je provizorní, situaci prověří Ing. Dvořák. 

 
 
 
Další zasedání finančního výboru se uskuteční vždy v 16.30 hodin ve středu 
 
dne  2.9.2020 
dne  4.11.2020 
dne  9.12.2020 
 
 
 
                                   
 

 
 
 
 
 Zapsala : Turinská                                                                      Mgr. Luboš Straka 
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USNESENÍ 

ze zasedání finančního výboru konaného dne 17.6.2020 
 
 
PŘÍTOMNI:   Mgr. Straka, p. Stehno, p. Dvořák, Ing. Petr,  p. Trávník 
OMLUVENI: Ing. Technik, p. Smíšková          
NEOMLUVENI: Ing. Havlík, Mgr. Augustýn, Ph.D. 
 
 
Usn.1/12/2020 
 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Účetní závěrku města Žďáru nad Sázavou za rok 2019; 
materiál č.j. 12/2020/OF/3 v rozsahu předložených podkladů: 

1. Zpráva o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2019 včetně účetních výkazů sestavených 
k 31.12.2019 

2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019 
3. Zpráva o zjištěních z provedených auditů 2019 
4. Roční zpráva interního auditu za rok 2019 
5. Inventarizační zpráva dle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku za rok 2019 

Hlasování : 5 – 0 – 0 
 
 
Usn.2/12/2020 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2019 bez 
výhrad a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 bez výhrad; materiál č.j. 
12/2020/OF/2. 
Hlasování : 5 – 0 – 0 
 
 
Usn.3/12/2020 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit zřízení účelového fondu – Fondu průmyslové zóny a statut 
Fondu průmyslové zóny; materiál č.j. 12/2020/OF/5. 
Hlasování : 5 – 0 – 0 
 
 
Usn.4/12/2020 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č.3/2020; materiál č.j. 12/2020/OF/4. 
Hlasování : 5 – 0 – 0 
 
 
 
Usn.5/12/2020 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Řešení situace SKLH dle předloženého návrhu; materiál č.j. 
12/2020/ŠKSM/13. 
Hlasování : 5 – 0 – 0 
 
 
 
 
                                                                                  Mgr. Luboš Straka 


