ZPRÁVA Č. 25
ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 4.5.2022

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

HOSTÉ: Ing. Mrkos, ACCA - starosta
P. Dvořák - místostarosta
Ing. Vlček – vedoucí OF

PROGRAM :
1. Rozpočtové opatření č. 6/2022
2. Různé

Zahájeno: 16.30 h.
Skončeno: 17.25 h.
Předseda finančního výboru Mgr. Straka přivítal všechny přítomné.
Program jednání byl všemi členy odsouhlasen.

1. Rozpočtové opatření č.6/2022)
Vedoucí finančního odboru Ing. Vlček okomentoval jednotlivé změny v RO č.6/2022.
Daň placená obcí – nedisponibilní daň, navýšení dle skutečné výše podaného daňového přiznání
Investiční dotace na Zázemí hasičského hřiště – investiční akce ve výši 3 mil. Kč dofinancována
snížením investiční položky Rekonstrukce rybníku Velký Posměch
Snížení položky úroky z úvěrů – úvěr nebyl čerpán
Posílení položky letní úklid MK – na základě nového ceníku firmy SATT
Snížení položky Byty – velké opravy – rekonstrukce BD Libušínská 11 nebude letos realizována,
prostředky přesunuty na investiční akci Zateplení svobodáren Brodská, akce dofinancována opět
snížením investiční položky Rekonstrukce rybníku Velký Posměch
Ing. Havlík – proč se snižuje Velký Posměch
Ing. Mrkos, ACCA – dodavatel podepsal smlouvu, následně oznámil odstoupení od smlouvy, město
vyzvalo dodavatele k pokračování prací
P. Stehno – nelze, aby nastoupil na práce v pořadí druhý dodavatel z výběrového řízení
P. Dvořák – pokud je již smlouva podepsaná, tato možnost není
Ing. Mrkos, ACCA – na odstoupení město přistoupí pouze za jasně daných podmínek

Závěr:
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č. 6./2022, které navyšuje objem příjmů a
výdajů o částku 12.273 tis. Kč
Hlasování : 7 – 0 – 0

2. Různé
Mgr. Straka předložil finančnímu výboru dne 23.3.2022 dotazy ohledně úložek ve Sberbank .

1) Které orgány města rozhodly o uložení financí města do SBREBANK v roce 2015?
2) Jaké objemy, v jakých bankovních produktech a po jakou dobu byly uloženy finance města u
SBERBANK a jaká byla jejich výnosnost
3) Bylo uložení financí výše uvedených peněžních fondů města ve SBERBANK v souladu s jejich
statutem?
4) Kdo rozhodl o uložení financí peněžních fondů ve SBERBANK v následujících letech?
5) Kdy se orgány města dozvěděly o problémech a ohrožení vkladů ve SBERBANK?
6) Jaká opatření a kdy učinily orgány města pro převedení financí ze SBERBANK?
Odpovědi obdrželi členové finančního výboru i zastupitelstva písemně.
Na zasedání finančního výboru byla předložena žádost o zpřesnění a doplnění informací týkajících se
uložených peněz ve Sberbank.
K odpovědi č. 1
Kdo schválil nové znění smlouvy se Sberbank (novou smlouvu) a kdo ho podepsal v roce 2015?
K odpovědi č.2
Kdo a kdy navrhl a schválil zvýšení objemu uložených peněz na prakticky 3 násobek tj. z 15 v roce
2019 na 43 mil. Kč v roce 2020?
Kdo a kdy navrhl a kdo schválil další zvýšení uložených peněz na 57 mil. Kč v roce 2022?
K odpovědi č.6
Město mělo peníze na spořícím účtu bez výpovědní lhůty. Jak si vysvětlujete, že Kraj Vysočina,
NMNM a Chotěboř a další stihly alespoň část peněz z běžných a spořících účtů převést pomocí
el.bankovnictví a Žďár nikoliv?
Odpovědi budou zaslány na email janhav65@gmail.com.
Členové finančního výboru se zajímali o současnou situaci ohledně Sberbank.
Právním rozhodnutím ČNB byla Sberbank odebrána licence. Banka nepodala proti odebrání licence
rozklad. Po jmenování likvidátora se město v rámci likvidace přihlásí o své pohledávky.
Členové finančního výboru se shodli na tom, že při uložení finančních prostředků bylo postupováno
správně, osloveno bylo více bankovních ústavů, peníze rozloženy rovnoměrně (ve Sberbank uložena
¼ fin.prostředků). V době uložení peněz byla Sberbank v kondici, nic nenasvědčovalo tomu, že by
mělo dojít ze dne na den k ukončení její činnosti.
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Další zasedání finančního výboru se uskuteční
dne 15.6.2022
dne 7.9.2022
dne 2.11.2022
dne 14.12.2022
případně v jiném termínu dle potřeby.

Zapsala: Turinská

Mgr. Luboš Straka
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USNESENÍ
ze zasedání finančního výboru konaného dne 4.5.2022

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

Usn.1/25/2022
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č. 6./2022, které navyšuje objem příjmů a
výdajů o částku 12.273 tis. Kč
Hlasování : 7 – 0 – 0

Mgr. Luboš Straka
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