ZPRÁVA Č. 16
ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 10.2.2021

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

HOSTÉ : Bc. Vácová – vedoucí OF
Ing. Mrkos, ACCA – starosta
MUDr. Bělohlávková – místostarostka
Ing. Klement – člen RM
Ing. Zvěřinová členka ZM

PROGRAM :
1. Rozpočtové opatření č.1/2021
2. Statut sociálního fondu města Žďár nad Sázavou
3. Různé

Zahájeno: 16.30 h.
Skončeno: 17.45 h.
Jednání finančního výboru proběhlo na základě jednacího řádu distančně (on-line).
Předseda finančního výboru Mgr. Straka přivítal všechny přítomné.
Program jednání byl doplněn o bod 3 – Čistírna odpadních vod. Tento bod byl předsunut před bod č.1
Rozpočtové opatření č.1/2021.
Takto upravený program jednání finančního výboru byl schválen všemi přítomnými členy výboru.

1. Čistírna odpadních vod
Ing. Zvěřinová informovala přítomné členy o materiálu, který bude projednáván v ZM – Převedení
ČOV do společného infrastrukturního majetku SVaK. Vlastníkem ČOV je město. Plánovaná investice
do intenzifikace ČOV nebude hrazena z rozpočtu města, proto je pro provoz, financování a
hospodaření jednodušší převést ČOV do společného infrastrukturního majetku SvaK. Na tuto investici
je přislíbena dotace ve výši 63 % z celkové částky investice, která činí 230 mil. Kč.
Mgr. Straka – jak se projeví daná investice ve stočném
Ing. Zvěřinová – investice by se měla do výše stočného odrazit zhruba až po 15 letech, v současné
době by ke změně výše nemělo dojít
Závěr:
Finanční výbor bere na vědomí informaci o Převedení ČOV do společného infrastrukrurního majetku
SVaK.
Hlasování : 8 – 0 – 0

2.

Rozpočtové opatření č.1/2021

Vedoucí finančního odboru Bc. Vácová uvedla, že materiál se skládá z návrhu finančního vypořádání
roku 2020 spolu s hospodařením roku 2020 a rozpočtového opatření č.1/2021.
Hospodaření roku 2020 skončilo rozdílem příjmů a výdajů ve výši 1.812 tis. Kč. Přesto, že došlo
během roku 2020 ke krácení daňových příjmů, byly tyto příjmy oproti upravenému rozpočtu o 5 %
vyšší. O 4 mil. Kč byly vyšší i nedaňové příjmy. Nenaplněny zůstaly kapitálové příjmy a to v položce
Prodej pozemků Jamská. Prostředky z FSFP nebyly v roce 2020 použity, byly zhodnocovány (příloha
č.5 – přehled stavu prostředků ve FSFP a jejich použití). Ze státního rozpočtu město obdrželo
jednorázový finanční příspěvek na pokrytí ztráty v souvislosti s covidem-19, tyto prostředky byly
převedeny na řízení hotovosti. Na celkových výdajích ve výši 641 tis. Kč se podílí provozní výdaje 79
% (504 mil. Kč ), výdaje investiční 21 % (137 tis. Kč).
Finanční vypořádání snižuje předpokládané zdroje rozpočtu 2021 v položce Neukončené akce
předcházejícího roku o 1.014 tis. Kč na výši rozdílu mezi příjmy a výdaji roku 2020, tj. na částku 1.812
tis. Kč.
Rozpočtové opatření č.1/2021 snižuje daňové příjmy o 38,7 mil. Kč a to na základě predikce MF ze
dne 20.11.2020 a daňového balíčku – zejména zrušení superhrubé mzdy. Snížení daňových příjmů je
vykompenzováno dotací na pořízení elektromobilu, doplatkem dotace na průmyslovou zónu Jamská,
zapojením prostředků ze FSFP a řízením hotovosti. Mění se pouze zdroje na krytí výdajů.
Ing. Mrkos, ACCA – v roce 2021 budou realizovány akce, na které je přislíbena dotace a akce
smluvně zajištěné, začátkem roku budou hrazeny pouze mandatorní výdaje
Ing. Havlík – hospodaření města za rok 2020 dopadlo dobře, jak se přistupovalo k návrhu rozpočtu a
jak doporučovalo MF řešit odhady daňových příjmů
Bc. Vácová – schválený rozpočet vychází z predikce daňových příjmů ze září 2020, v listopadu 2020
vyšla nová predikce, více striktní, s ohledem na dopad covidu na jednotlivé resorty a územně
samosprávné celky, zohledněn je i daňový balíček - zrušení superhrubé mzdy a možnost uplatnění
daňové ztráty, struktura daňových příjmů vychází kalkulačkou, je dána procentem vyhláškou, záleží
na velikosti obce, počtu obyvatel
P. Smíšková – jak se projeví zrušení superhrubé mzdy
Bc Vácová – dojde ke snížení daně ze závislé činnosti cca ve výši 36 mil. Kč, což představuje snížení
této daně o 50 %, možnost uplatnění daňové ztráty sníží příjmy z daně právnických osob

Závěr:
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Návrh finančního vypořádání hospodaření města za rok 2020
a rozpočtové opatření č.1/2021, které zvyšuje příjmovou a výdajovou stranu rozpočtu o 6.910 tis. Kč;
materiál č.j. 2/2021/OF/ZM.
Hlasování : 8 – 0 – 0

3. Statut sociální fondu města Žďár nad Sázavou
Vedoucí finančního odboru Bc. Vácová informovala o změně textu ve Směrnici č.4/20231 Statut
sociálního fondu města Žďár nad Sázavou a to v článku 5 Použití fondu – bod 2 a) příspěvek na
stravování, který vychází z daňového balíčku, který schválila vláda. Příspěvek na stravování pro
zaměstnance a uvolněné zastupitele bude ve formě paušálu a to ve výši 80,- Kč. Tím se mění i
směrnice č. 3/2021 Stravování pro zaměstnance

Závěr:
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Směrnici č.4/2021 Statut sociálního fondu města Žďár nad
Sázavou se změnou v článku 5 Použití fondu bod 2 písm. a) příspěvek na stravování; materiál č.j.
6/2021/OF/ZM.
Hlasování : 8 – 0 – 0
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4. Různé
Pan Stehno se zajímal o to, jak dlouho bude trvat 14 denní vývoz odpadu.
Pan starosta Ing. Mrkos, ACCA uvedl, že začátkem března se uskuteční schůzka, na které bude tento
systém vývozu posouzen a bude nutno přijmout nějakou strategii vývozu, neboť současný poplatek za
vývoz odpadu je neudržitelný.
.

Další zasedání finančního výboru se uskuteční vždy v 16.30 hodin ve středu
dne 24.3.2021
dne 5.5.2021
dne 16.6.2021
dne 8.9.2021
dne 3.11.2021
dne 15.12.2021
případně v jiném termínu dle potřeby.

Zapsala: Turinská

Mgr. Luboš Straka v.r.
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USNESENÍ
ze zasedání finančního výboru konaného dne 10.2.2021

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

Usn.1/16/2021
Finanční výbor bere na vědomí informaci o Převedení ČOV do společného infrastrukrurního majetku
SVaK.
Hlasování : 8 – 0 – 0

Usn.2/16/2021
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Návrh finančního vypořádání hospodaření města za rok 2020
a rozpočtové opatření č.1/2021, které zvyšuje příjmovou a výdajovou stranu rozpočtu o 6.910 tis. Kč;
materiál č.j. 2/2021/OF/ZM.
Hlasování : 8 – 0 – 0

Usn.3/16/2021
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Směrnici č.4/2021 Statut sociálního fondu města Žďár nad
Sázavou se změnou v článku 5 Použití fondu bod 2 písm. a) příspěvek na stravování; materiál č.j.
6/2021/OF/ZM.
Hlasování : 8 – 0 – 0

Mgr. Luboš Straka v.r.
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