ZÁPIS
z 17. zasedání finančního výboru ze dne 23. 10. 2017
Přítomni: Ing. Konvičková, Ing. Abtová, Ing. Trundová, pan Trhlík, paní Častulíková
Omluvení:
Hosté: Mgr. Bc. Blišťanová, paní Frenštátská, Ing. R. Kalous
Zapisovatel: Ing. Karel Buchta
1) Zahájení
Předsedkyně zahájila jednání, konstatovala, že finanční výbor (dále jen FV) je usnášeníschopný
(z 5 členů FV je přítomno 5), dále seznámila přítomné s programem jednání, návrh na doplnění
programu nebyl předložen.
Program jednání:
1) Zahájení

2) Organizační záležitosti – podklady k výplatě odměn členům
3)
4)
5)
6)

5. změna rozpočtu města na rok 2017
Změna úvěrové smlouvy
Různé
Závěr

Předsedkyně dala hlasovat o programu.
Hlasování:

Přítomno: 5

Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Program byl schválen.

2) Organizační záležitosti – podklady k výplatě odměn členům
Byly vyplněny a předány formuláře s požadovanými informacemi pro mzdovou účetní.
3) 5. změna rozpočtu města na rok 2017
Členové FV byli seznámeni s předloženým materiálem. Ing. Buchta okomentoval jednotlivá
rozpočtová opatření s významnějším dopadem jak na příjmové, tak na výdajové straně rozpočtu.
Na příjmové straně se navyšují příjmy z daně z hazardu (800 tis. Kč), nájemné nebytových
prostor, převod prostředku ze zrušené SMMJ cca. 496 tis. Kč. Běžné výdaje se zvyšují o cca 1 090
tis. Kč, z toho 200 tis. na odvod DPH (prodeje majetku), 150 tis. na znalecké posudky, právní
služby související s VŘ a vyúčtováním dotací), 302 tis. na dotaci sportovním organizacím a PLL.
a.s., 140 tis. na předfinancování dotace pro MKZ (CSA – česko-polský projekt) a cca. 260 tis. Kč je
určeno na opravy bytů. Nárůst kapitálových výdajů o cca. 15 896 tis. Kč je dán zařazením dvou
investičních akcí v souvislosti s přípravou žádostí o dotace Chodník Rejvízská (5 mil. Kč) a III.
etapa Regenerace sídl. 9. května. (8 mil. Kč). U obou akcií se počítá se zapojením revolvingového
úvěru. O 1 800 tis. Kč se navyšuje rozpočet na akci „Sociální bydlení Tylova“ a 450 tis. na řešení

dopravní situace „křižovatka Praděd“. Vedle již zmíněného zapojení revolvingového úvěru se
zvyšuje financování z vlastních prostředků o cca. 2 572 tis. Kč.
V následné diskuzi se členové FV dotazovali na zdůvodnění a výši dotace pro PLL a.s. na zimní
kluziště (požadavek PLL a.s. 300 tis., v návrhu rozpočtu 130 tis.), řešením do budoucna by
mohlo být vybudování ledové plochy v prostorách koupaliště ve městě (informoval Ing. R.
Kalous). Paní Častulíková vznesla dotaz na reálnost provedení oprav bytového fondu (2 měsíce
do konce roku, nedostatek řemeslníků) - pokud se nestihne letos, realizují se práce počátkem r.
2018. Mgr. Bc. Blišťanová zodpověděla dotazy týkající se oprav bytového fondu v návaznosti na
projekt „sociálního bydlení“ a řešení „křižovatky u Pradědu“.
Návrh na usnesení
Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 5. změnu rozpočtu města na rok
2017 spočívající v RO 256/2017 – RO 274/2017, kterou se příjmy zvyšují o 1 414 852,27 Kč,
výdaje se zvyšují o 16 986 590,27 Kč a financování se zvyšuje o 15 571 738,- Kč a celkový objem
rozpočtu se upravuje na 451 614 093,18 Kč, dle důvodové zprávy.
Hlasování:

Přítomno: 5

Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení byl přijat.

4) Změna úvěrové smlouvy
Ing. Buchta vysvětlil přítomným důvody pro úpravu úvěrových smluv a dopady pro financování
investičních akcí v roce 2018. Změna splatnosti revolvingového úvěru na dobu neurčitou umožní
plynulé financování a využití tohoto zdroje pro rozpočtové krytí zejména dotačních akcí, které je
nutno předfinancovat. Členové FV neměli k uvedenému bodu žádné dotazy.
Návrh na usnesení
1) Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 2
k úvěrové smlouvě r.č. 99012752221, uzavřené mezi Městem Jeseník a Komerční bankou, a.s.,
dle přílohy č. 1, dle důvodové zprávy.
2) Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č.1 ke
smlouvě o revolvingovém úvěru r.č. 99017658025, uzavřené mezi Městem Jeseník a Komerční
bankou, a.s., dle přílohy č. 2, dle důvodové zprávy.
3) Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí revolvingového úvěru
ve výši 27 mil. Kč, dle důvodové zprávy.
4) Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o
revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO
45317054, dle přílohy č. 3, dle důvodové zprávy.
Hlasování: (o usneseních 1- 4 zároveň): Přítomno: 5
Návrh usnesení byl přijat

Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

5) Různé
Ing. Konvičková informovala o návštěvě členů FV v zařízeních organizaci Darmoděj – získané
poznatky nijak nerozptýlily pochybnosti členů FV o smysluplnosti dotací poskytovaných městem
této organizaci. Ing. Kalous zodpověděl dotaz týkající se stavby chodníku na „Bezručově ulici“,
členové FV diskutovali o komunikaci pro pěší do lázní – zvážit úpravu schodů na konci
Kalvodovy ulice, úpravu Muzikantské stezky coby alternativu komplikované a nákladné stavby
nového chodníku. Ing. Kalous zmínil projekt lanovky a na dotaz paní Častulíkové seznámil
přítomné s vývojem ve společnosti TSJ a.s. – vývoj odpadového hospodářství, posílení orientace
na dopravní stavby a zeleň. Mgr. Bc. Blišťanová spolu s Ing. Konvičkovou informovaly členy FV o
výsledku dílčího přezkumu hospodaření města za rok 2017 (období od 1.1. - 4.10.2017)
Odborem kontroly K.ú.O.k., který nezjistil žádné chyby a nedostatky a vyslovily pochvalu
pracovníkům Odboru finančního za jejich práci.
6) Závěr
Příští řádné zasedání FV se uskuteční 4. prosince 2017, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul.
Tovární. Předsedkyně poděkovala všem za aktivní účast a ukončila jednání.

Zapsal: Ing. Buchta

Ing. Jana Konvičková, v. r.
předsedkyně FV

