ZPRÁVA Č. 17
ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 24.3.2021

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

HOSTÉ : Ing. Mrkos, ACCA – starosta
MUDr. Bělohlávková – místostarostka
Ing. Klement – člen RM
Ing. Zlesák - člen RM
Ing. Kostečková – členka ZM

PROGRAM :
1. Majetkový převod žďárské ČOV
2. Rozpočtové opatření č.2/2021
3. Úvěr 2021
4. Různé

Zahájeno: 16.30 h.
Skončeno: 17.55 h.
Jednání finančního výboru proběhlo na základě jednacího řádu distančně (on-line).
Předseda finančního výboru Mgr. Straka přivítal všechny přítomné.
Program jednání finančního výboru byl schválen všemi přítomnými členy výboru.
Na začátku jednání nebyl přítomen člen RM Ing. Zlesák, proto začalo jednání FV bodem č.2.

1. Rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtové opatření č.2/2021 zvyšuje příjmovou i výdajovou stranu rozpočtu o 14.568 tis. Kč. Příjmy
jsou navýšeny o účelově určené dotace, zejména dotace z MPSV a Kraje Vysočina pro PO Sociální
služby na provozní náklady (Pečovatelská služba, Domov pro seniory, Stacík, Domov se zvláštním
režimem), dotace na Zabezpečení kybernetické bezpečnosti na MěÚ (faktury uhrazeny v roce 2020),
dotace z ÚP a dotace od obcí. Dále jsou příjmy navýšeny o nespecifikované příjmy a vratku dotace
Učíme se ze života pro život ze ZŠ Palachova. Z převodů mezi výdajovými položkami – snížení pol.
MŠ – opravy, údržba o 1.400 tis. Kč, navýšení pol.Zimní údržba o 1.100 tis. Kč a poskytnutí
investičního příspěvku MŠ na nákup multifunkční pánve (celk.cena 600 tis. Kč, MŠ uhradí 300 tis. Kč).
Mgr.Augustýn, Ph.D. – z jakého dotačního titulu byla poskytnuta dotace na zabezpečení kybernetické
bezpečnosti
Ing. Klement – dotace byla poskytnuta z Fondu Vysočiny
Ing. Havlík – jak se vyvíjí příjmy
Ing. Mrkos – dle přijatých daňových příjmů za 1.čtvrtletí je v porovnání s rozpočtem situace příznivá,
rozhodující bude duben a květen, z výdajů jsou hrazeny nyní pouze nutné provozní výdaje
Ing. Klement – největší propad v daňových příjmech dle přehledu vývoje daní bývá právě v květnu, je
třeba zachovat ve výdajích konzervativní přístup
Ing. Technik – zajímal se o změnu v jízdních řádech MHD
Ing. Mrkos – změna reaguje na pandemickou situaci, lidé tolik necestují, proto byly provedeny
příslušné změny. Pokud dojde k uvolnění opatření, zrušená spojení se vrátí

Závěr:
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č. 2/2021; materiál j.č.1203/2021/OF/ZM
Hlasování : 7 – 0 – 0

2.

Úvěr

Výběrové řízení na úvěr ve výši 40 mil. Kč vyhlásila RM na svém únorovém zasedání. Osloveno bylo
5 bankovních ústavů, nabídku podala pouze ČSOB a KB. Komise hodnotila nabídky dle úrokové
sazby – fixní a pohyblivé. Dle dodatku smlouvy lze změnit pohyblivou sazbu na fixní.
Ing. Mrkos, ACCA – v současné době dochází k vývoji úrokové sazby, pokud by došlo ke zvýšení
priboru, využijeme fix, přechod z pohyblivé na fixní sazbu lze uskutečnit pouze jednou
Ing. Technik – na co bude úvěr použit
Ing. Mrkos – Centrum pro sociální služby (akce pod dotací), propojka Jamská – Brněnská (bez
dotace), stezka kolem Konventského rybníka (akce pod dotací), rekonstrukce Nádražní ulice (není
jasné, zda bude akce realizována).

Závěr:
Finanční výbor doporučuje ZM schválit přijetí úvěru ve výši 40 mil. Kč od ČSOB, a.s. s pohyblivou
úrokovou sazbou 1M Pribor + 0,05 % p.a.; materiál č.j. 1201/2021/OF/ZM.
Hlasování : 7 – 0 – 0

3. Různé
Ing. Havlík – došlo v roce 2021 k navýšení platů státních zaměstnanců
Ing. Turinská – k navýšení v letošním roce nedošlo
Mgr. Augustýn, Ph.D. – jak vypadá situace s výstavbou sportovní haly u Průmyslovky
Ing. Mrkos – dle informace podal Kraj žádost o dotaci u Národní sportovní agentury, v případě
navýšení ceny budou vyvolána další jednání
Ing. Klement – celková cena studie je 75 mil. Kč, Žďár by měl přispět částkou 23 mil. Kč, pokud by kraj
na dotaci nedosáhl, dojde k dalšímu jednání
P. Stehno – zajímal se o vývoj situace kolem vývozu odpadu
Ing. Mrkos – informoval o situaci se skládkováním, cena za odpady poroste, 14 denní vývoz by měl
snižovat náklady za svoz odpadu. Zkušební období s tímto vývozem bude končit, dojde k vyhodnocení
a vytvoření strategie vývozu. Snahou je vytvořit v rámci regionu v oblasi vývozu dobrovolný svazek.
Informace o činnosti ISNOV.

4. Majetkový převod žďárské ČOV
Ing. Zlesák informoval členy výboru o převodu místního infrastrukturálního majetku města do majetku
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko v souvislosti s rekonstrukcí ČOV. Tento převod by měla
schválit na svém zasedání dne 25.3.2021 valná hromada. Intenzifikací ČOV dojde ke zvýšení její
kapacity, bude sloužit i okolním obcím.

Závěr:
Finanční výbor bere na vědomí informaci o majetkovém převodu žďárské ČOV
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.

Další zasedání finančního výboru se uskuteční vždy v 16.30 hodin ve středu
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 24.3.2021

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

Usn.1/17/2021
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č. 2/2021; materiál j.č.1203/2021/OF/ZM
Hlasování : 7 – 0 – 0

Usn.2/17/2021
Finanční výbor doporučuje ZM schválit přijetí úvěru ve výši 40 mil. Kč od ČSOB, a.s. s pohyblivou
úrokovou sazbou 1M Pribor + 0,05 % p.a.; materiál č.j. 1201/2021/OF/ZM.
Hlasování : 7 – 0 – 0

Usn.3/17/2021
Bere na vědomí informaci o majetkovém převodu žďárské ČOV

Mgr. Luboš Straka v.r.
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