ZPRÁVA Č. 26
ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 15.6.2022

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

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

PROGRAM :
1. Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2021
2. Účetní závěrka města Žďár nad Sázavou za rok 2021
3. Rozpočtové opatření č.10/2022
4. Různé

Zahájeno: 16.30 h.
Skončeno: 17.35 h.
Předseda finančního výboru Mgr. Straka přivítal všechny přítomné.
Program jednání byl všemi členy odsouhlasen.

1. Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2021
2. Účetní závěrka města Žďár nad Sázavou za rok 2021
Vedoucí finančního odboru Ing. Vlček uvedl, že rozpočet města na rok 2021 byl schválen ZM jako
schodkový (63 mil. Kč), k vyrovnání schodku počítal se zapojením úvěru ve výši 40 mil. Kč a
prostředků na fondech města.
Hospodaření roku 2021 skončilo přebytkem ve výši 4,7 mil. Kč, investiční výdaje byly ve výši 177 mil.
Kč, opravy majetku ve výši 27 mil. Kč, úvěr nebyl čerpán, zadlužení města kleslo o 48 mil. Kč.
Do roku 2022 bylo převedeno z nedokončených akcí předchozího roku 25 mil. Kč jako investiční
výdaje, 3 mil. Kč jako neinvestiční výdaje.
Zůstatky na bankovních účtech klesly o 42 mil. Kč, provozní saldo (běžné příjmy použité na investice
a opravy) bylo 160 mil. Kč, oproti roku předchozímu vzrostlo o 3,6 mil. Kč.
Schválení účetní závěrky je zákonnou povinností, informace o schválení je předávána do účetnictví
státu. Protokol o schválení obsahuje informaci o tom, jak jednotliví zastupitelé hlasovali. Součástí
materiálu je výsledek přezkumu hospodaření za loňský rok, účetní výkazy, inventarizační zpráva,
zpráva interního auditu, zpráva o výsledcích finančních kontrol vše za rok 2021.
Výrok auditora – účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a
výsledku hospodaření a peněžních toků za rok 2021 v souladu s českými účetními předpisy.
Zjištěny byly drobné chyby a nedostatky, které nemají dopad na hospodářský výsledek.
Mgr. Straka – poděkoval finančnímu odboru a jejímu vedoucímu za práci a zpracování tak rozsáhlých
materiálů. Konstatoval, že PO se s rokem 2021 spojeného s covidovými opatřeními vypořádaly dobře,
největší dopad měla situace na PO Sportis a Active – SVČ (především na jejich příjmy).
Ing. Klement – poděkoval za kvalitně zpracované materiály, díky za práci patří i všem příspěvkovým
organizacím
K poděkování se připojil i starosta Ing. Mrkos, ACCA a místostarosta p. Dvořák

Závěr:
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Závěrečný účet hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok
2021; j.č.28/2022/OF/8
Hlasování : 5 – 0 – 0

Závěr:
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Účetní závěrku města Žďár nad Sázavou za rok 2021, převod
hospodářského výsledku za rok 2021 na účet 432 – výsledek hospodaření minulých období;
j.č.28/2022/OF/9
Hlasování : 5 – 0 – 0

3. Rozpočtové opatření č.10/2022
Jak uvedl vedoucí FO Ing. Vlček, zvyšují se daňové příjmy o 17 mil. Kč (konkrétně DPH) dle
očekávané skutečnosti. V současné době v závislosti na zvyšující se inflaci jsou skutečně přijaté
daňové příjmy této daně o 10 mil. Kč vyšší v porovnání s předpokladem. Tyto daňové příjmy byly
zapojeny do investičních výdajů (výkupy pozemků, rekonstrukce ZR 7, Centrum sociálních služeb a
rekonstrukce MKDS).
Dnem 2.5.2022 vstoupila Sberbank do likvidace, tímto dnem dochází k tomu, že prostředky na
bankovních účtech u této banky se mění na pohledávky, toto je nutné zachytit jak účetně, tak
rozpočtově. Rozpočtový výdaj představuje částky na bankovních účtech u Sberbank včetně
připsaných úroků ke dni 2.5.2022, tyto prostředky jsou kryty změnou stavu finančních prostředků na
bankovních účtech.
Mgr. Straka – jaký byl plánovaný rozpočet na rekonstrukci ZR 7, jaké procento tvoří navýšení
rozpočtu. Je zřejmé, že během rekonstrukce mohou nastat další neplánované stavební práce.
Ing. Vlček – celkový rozpočet stavby činí 78.970 tis. Kč, navýšení tvoří cca 13 %
Ing. Mrkos, ACCA – dnešní ceny stavebních prací a materiálů jsou vyšší, projekt byl zpracován
nekvalitně

Závěr:
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č.10/2022; j.č.28/2022/OF/7
Hlasování : 5 – 0 – 0

4. Různé
• Sberbank
Členové finančního výboru i zastupitelé obdrželi od Ing. Vlčka doplňující informace ohledně prostředků
uložených ve Sberbank včetně smluv a výpisů z banky , o které bylo požádáno na minulém zasedání
finančního výboru.
Ing. Vlček informoval členy finančního výboru o tom, že do 9.9.2022 se přihlašují pohledávky vůči
Sberbank (tj. finanční prostředky na účtech včetně úroků z uložených prostředků a zákonných úroků
z prodlení).
• Rozpočtové opatření č.11/2022
RM schválila humanitární pomoc městu Chust ve výši 600 tis. Kč (nákup vodních čerpadel a
kojeneckých potřeb). Z hlediska dlouhodobějšího použití čerpadel došlo ke spolupráci s techniky z
VAS a.s., kteří řešili zajištění čerpadla po technické stránce s ohledem na konkrétní systém zásobení
pitnou vodou v Chustu. Došlo tak k navýšení ceny na 638 tis. Kč + 100 tis. na nákup kojeneckých
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potřeb. Tato humanitární pomoc bude řešena jako finanční dar Charitě, která nákup (daňově
uznatelný) zprostředkuje.

Závěr:
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č.11/2022;
Hlasování : 5 – 0 – 0
• Řešení začlenění ukrajinských dětí do školství
Členové finačního výboru se zajímali o problematiku začleňování ukrajinských dětí do našeho
systému školství. Přítomní starosta i místostarosta informovali členy o průběhu zápisů a s tím
spojených dalších nutných povinností (např.zápis do matriky). Na takto zaregistrované děti jsou ze
strany státu poskytnuté dotace. Ing. Klement doplnil informace o údaje z Ministerstva vnitra dle
současných statistik.

Další zasedání finančního výboru se uskuteční
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 15.6.2022

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

Usn.1/26/2022
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Závěrečný účet hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok
2021; j.č.28/2022/OF/8
Hlasování : 5 – 0 – 0

Usn.2/26/2022
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Účetní závěrku města Žďár nad Sázavou za rok 2021, převod
hospodářského výsledku za rok 2021 na účet 432 – výsledek hospodaření minulých období;
j.č.28/2022/OF/9
Hlasování : 5 – 0 – 0

Usn.3/26/2022
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č.10/2022; j.č.28/2022/OF/7
Hlasování : 5 – 0 – 0

Usn.4/26/2022
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č.11/2022
Hlasování : 5 – 0 – 0

Mgr. Luboš Straka
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