
ZÁPIS 

z 19. zasedání finančního výboru ze dne 2.9.2013 

 

 

Přítomni: ing. Veronika Peštuková, ing. Karel Buchta, p. Jan Zaoral, ing. Eva Švubová, 

 

 

Nepřítomni: RNDr. Oldřich Vysloužil, Ing. Jindřich Kubíček 

 

Hosté: Ing. Lenka Vinklerová 

 

Zapisovatel: Ludmila Frenštátská 

    

 

1) Zahájení  

Předsedkyně zahájila jednání, konstatovala, že FV  je usnášeníschopný: ze 7  členů FV  

jsou přítomni 4. Seznámila přítomné s programem jednání, návrh na doplnění nebyl 

předložen. 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) 5. změna rozpočtu města na r. 2013  

3) Výsledky hospodaření za 1. pololetí r. 2013 

4) Rozpočtový výhled města na roky 2014 - 2016 

5) Jesenické koupaliště s.r.o. – varianty dalšího naložení se společností 

6) Různé  

7) Závěr 

 

 

Předsedkyně dala hlasovat o programu. 

 

Hlasování: Přítomno: 4  Pro:  4     proti: 0    zdržel se: 0 

Program byl schválen. 

 

2) 5. změna rozpočtu města na r. 2013  

  

Paní Frenštátská uvedla projednávaný bod, prošla všechna navrhovaná rozpočtová 

opatření. Průběžně zodpověděla některé dotazy k předložené 5. změně. 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit 5. změnu rozpočtu města  

na rok 2013 spočívající v RO 220/2013 – RO 242/2013, kterou se příjmy zvyšují 

o 3 334 202,--Kč, výdaje se zvyšují o 2 465 287,-- Kč, financování se snižuje 

o 868 915,-- Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na   332 084 059,-- Kč, 

dle důvodové zprávy.  

 

Hlasování: Přítomno: 4  Pro:  4    proti: 0    zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl přijat. 



 

3) Výsledky hospodaření za 1. pololetí r. 2013 

 

Pracovnice OF podala stručnou informaci o výsledcích hospodaření města za 1. pololetí  

r. 2013. Informovala přítomné, že s účinnosti od 1.8.2013 je v platnosti Vyhláška  

o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, proto 

jsou v rámci tohoto bodu předkládány výkazy a informace o řádném sestavení mezitímní 

účetní závěrky. 

Diskuze: 

V rámci diskuze byla projednávána otázka platby Daně z nemovitosti (termíny úhrad). 

 

Návrh na usnesení: 

 

1) Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o 

výsledcích hospodaření města za 1. pololetí r. 2013, dle důvodové zprávy. 

2) Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o 

řádném sestavení mezitímní účetní závěrky účetní jednotky město Jeseník 

k 30.6.2013 na základě přiložených sestav a informací o hospodaření, dle 

důvodové zprávy. 

O obou usneseních bylo hlasováno najednou. 

 

Hlasování: Přítomno: 4  Pro:   4   proti: 0    zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

 

 

4) Rozpočtový výhled města na roky 2014 - 2016 

Paní Frenštátská seznámila přítomné s projednávaným bodem. Upozornila členy FV, že tento 

materiál musí být pravidelně aktualizován. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních 

vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje 

roční rozpočet, v § 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. je řečeno, že rozpočtový výhled je pouze 

pomocným nástrojem územního samosprávného celku. Po té následovala diskuze, na jednání 

FV byla pozvána paní Vinklerová, která zodpověděla dotazy pana Buchty 

 

Diskuze: 

a) komu byly pronajaty domovní kotelny – smlouva o nájmu blokových kotelen 

v Jeseníku je podepsána se společností SATEZA a.s., se sídlem 8. května 

670/41A, 787 01 Šumperk 

b) které pozemky vykoupilo město – jde o pozemky v lokalitě Na Svahu, 

v rozpočtovém výhledu se v budoucnu plánuje ,,zasítění“ těchto pozemků – 

příprava území pro výstavbu 8 RD   

 

 

 



Návrh na usnesení: 

 

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města schválit Rozpočtový výhled města 

Jeseník na roky 2014 až 2016 a Zásobník investičních akcí k rozpočtovému výhledu  

na r. 2014 - 2016, dle důvodové zprávy.  

 

 

Hlasování: Přítomno:  4  Pro:   3   proti:   0   zdržel se: 1 

Návrh usnesení nebyl přijat. 

 

 

 

 

5) Jesenické koupaliště s.r.o. – varianty dalšího naložení se společností 

 

Členové finančního výboru byli seznámení paní Vinklerovou s předloženým materiálem. 

Informovala přítomné, že v této fázi se čeká na rozhodnutí ZM, jak se v budoucnu naloží 

s Jesenickým koupalištěm.  Rada města i OSMI - Oddělení majetku upřednostňují variantu 

 č. 4 – zrušení společnosti s likvidací. Následně proběhla diskuze. 

Podrobně se rozebírala daňová ztráta Jesenického koupaliště s.r.o. za předcházející roky, paní 

Vinklerová předložila členům finančního výboru k nahlédnutí Daňová přiznání. Následně 

bylo doporučeno prověřit přesnost výpočtu v předložených materiálech, z předložených 

podkladů bylo patrno, že daňová ztráta nebyla řádně vypořádána.  

Žádná jiná varianta řešení Jesenického koupaliště s.r.o. nebyla navržena. 

 

Návrh na usnesení: 

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města schválit pro další postup ve věci 

společnosti Jesenické koupaliště s.r.o., Dukelská 436, 790 01 Jeseník, IČO 64084108, 

variantu č. 4, tj. zrušení společnosti s likvidací, dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: Přítomno: 4    Pro:   2   proti:   0   zdržel se: 2 

Návrh usnesení nebyl přijat. 

 

6) Různé 

Žádný požadavek na projednávání nebyl vznesen. 

 

 

7) Závěr 

 

Příští řádné jednání FV – 14. října 2013, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. Tovární. 

Předsedkyně poděkovala všem za aktivní účast a ukončila jednání. 

 

 

Ing. Veronika Peštuková, v.r. 

         předsedkyně FV  

 

 

 

Zapsala: Ludmila Frenštátská 


