
ZÁPIS 

z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 

 

 

Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral 

 

Nepřítomni: Slavík - rezignace 

 

Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová 

 

Zapisovatel: Kutílková 

 

Jména uvedena bez titulů. 

   

  

1) Zahájení  

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

přítomných 6. 

Seznámila přítomné s programem jednání. 

 

Program: 

 

1) Zahájení 

2) Rezignace na funkci člena finančního výboru – MUDr. Slavík – návrh na nového 

člena 

3) Rozbory + zápisy z projednávání za PO Městské kulturní zařízení Jeseník 

a Knihovna Vincence Priessnitze – materiály Oddělení školství Odboru finančního 

vyžádané finančním výborem 

4) 7. změna rozpočtu města na r. 2013  

5) Návrh rozpočtu města na rok 2014 

6) Revolvingový úvěr na 27 mil. Kč 

7) Návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku – ZŠ Jeseník 

8) Plán práce finančního výboru na 1. pololetí 2014 

9) Různé  

10) Závěr 

 

Hlasování: Přítomno: 6  Pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 

Program byl schválen. 

 

 

 

2) Rezignace na funkci člena finančního výboru – MUDr. Slavík – návrh na 

nového člena 

 

Návrh usnesení: 

Finanční výbor bere na vědomí rezignaci MUDr. Martina Slavíka na člena FV. Návrh 

na nového člena zatím nebyl podán. 

 

Hlasování: Přítomno: 6  Pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl přijat. 



3) Rozbory + zápisy z projednávání za PO Městské kulturní zařízení Jeseník a 

Knihovna Vincence Priessnitze – materiály Oddělení školství Odboru 

finančního vyžádané finančním výborem 

 

Návrh usnesení: 
Finanční výbor přesunuje projednání rozborů hospodaření PO Městské kulturní zařízení 

Jeseník a Knihovna Vincence Priessnitze na jednání FV v 1. pololetí 2014 s tím, že mu bude 

předložen materiál v původně požadovaném rozsahu, ale za celý rok 2013. 

 

Hlasování: Přítomno: 6  Pro: 6   proti: 0    zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

4) 7. změna rozpočtu města na r. 2013  

 

Ludmila Frenštátská uvedla projednávaný bod, prošla všechna navrhovaná rozpočtová 

opatření. Na jednání byla přizvána Lenka Vinklerová, která objasnila některá RO týkající se 

OSMI. 

 

Požadavek pana Buchty na upřesnění nové akce PD chodník Lipovská (na jednání ZM zajistí 

pan Uher); dále dotaz paní Peštukové ke Katovně (záměr zřízení muzea česko-polských 

vztahů), paní Frenštátská podala na dotaz paní Peštukové informaci k porovnání daňových 

příjmů; dotaz pana Zaorala na důvod navýšení položky revitalizace Komenského – projektem 

zjištěno, že žádost o dotaci bude třeba zadat ke zpracování specializovanou firmou. 

 

Návrh usnesení: 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit 7. změnu rozpočtu města na 

rok 2013 spočívající v RO 318/2013 – RO 337/2013, kterou se příjmy snižují o 724 766,95 

Kč, výdaje se snižují o 6 420 207,95 Kč a financování se snižuje o 5 695 441,-- Kč 

a celkový objem rozpočtu se upravuje na 327 620 095,78  Kč, dle důvodové zprávy.  

 

Hlasování: Přítomno: 6   Pro: 5  proti: 0     zdržel se: 1  

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

5) Návrh rozpočtu města na rok 2014 

 

Ludmila Frenštátská uvedla projednávaný bod. Seznámila přítomné se strukturou 

navrhovaného rozpočtu; upozornila na investiční akce a na splátky úvěrů včetně 

revolvingového. Na jednání byla přizvána Lenka Vinklerová, která objasnila některé položky 

rozpočtu týkající se OSMI. 

 

Členové FV napříště požadují klást při sestavování rozpočtu větší důraz na vypracování 

komentářů od jednotlivých správců ORJ, a to jak z hlediska obsahu, tak i formy. Je 

třeba, aby komentáře byly uváděny jednoznačně k paragrafu rozpočtu a byla 

sjednocena forma těchto komentářů pro jednotlivé správce ORJ. 

 

 



Pan Kubíček – dotaz na budoucnost budovy knihovny; dále zda existuje náhradní projekt za 

aquapark. Lokalita na Svahu – zafinancování městem, poté hledání zájemců – pan Buchta – 

připomínka, zda při současném stavu na trhu s nemovitostmi v Jeseníku bude zájem o tyto 

pozemky. Dále diskuze ke stavu mobiliáře ve Smetanových sadech (mandátní smlouva s TS). 

Dotaz pana Buchty na služebnu MP – vybudování bezbariérového vstupu). 

 

Návrh usnesení: 

l. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2014 

v celkovém objemu 208 308 729,- Kč, přičemž příjmy činí 207 403 320,- Kč, výdaje 

běžné činí 185 704 729,- Kč, výdaje kapitálové činí 22 604 000,- Kč, financování činí 905 

409 Kč, dle důvodové zprávy. 

 

2. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města stanovit tyto závazné ukazatele 

rozpočtu města na r. 2014: 

a) Celkové příjmy po jednotlivých třídách rozpočtové skladby - jako závazné minimum. 

b) Celkové běžné výdaje po jednotlivých ORJ – jako závazné maximum. 

c) Kapitálové výdaje po jednotlivých investičních akcích zvýšené maximálně 

o investiční rezervu – jako závazné maximum. 

 

3.   Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města stanovit radě města v souladu 

s ustanovením §102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,  

tento rozsah provádění rozpočtových opatření: 

a) Přesuny rozpočtových prostředků uvnitř závazných ukazatelů a zvýšení příjmů nad 

závazné minimum nebo snížení výdajů pod závazné maximum. 

b) Přesuny rozpočtových prostředků mezi položkami běžných výdajů  

tř. 5 a položkami kapitálových výdajů tř. 6, kterými nedochází ke změně účelu jejich 

určení a nedochází ke změně celkového objemu schváleného rozpočtu. 

c) Souvztažná zvýšení nebo snížení položek příjmů tř. 1 až 4 a položek výdajů tř. 5 a 6 

z důvodu účelově přidělených prostředků v případě, že nevyvolávají další nároky na 

rozpočtové prostředky města. 

 

4. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města potvrdit platnost zřizovaných 

peněžních fondů města, kterými jsou Sociální fond, Fond oprav a modernizace  

a Fond poskytování příspěvků na ošatné, včetně jejich rozpočtů na rok 2014, dle 

důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 

 

Bod 1. 

 Přítomno: 6   Pro: 5  proti: 0   zdržel se: 1 

 

Bod 2. 

  Přítomno: 6   Pro: 5  proti: 0   zdržel se: 1 

 

Bod 3. 

Přítomno: 6   Pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 

 

Bod 4. 

Přítomno: 6   Pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl přijat. 



6) Revolvingový úvěr na 27 mil. Kč 

Marta Kutílková podala informaci o výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na výše uvedený úvěr. 

 

 

Návrh usnesení: 

1. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí revolvingového 

úvěru ve výši 27 000 000 Kč dle důvodové zprávy. 

2. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o 

revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 

čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: Přítomno: 6   Pro: 5  proti: 1    zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

7) Návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku – ZŠ Jeseník 

 

Iva Peitlová uvedla projednávaný bod a seznámila členy FV s předmětnou smlouvou. 

 

Návrh usnesení: 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod majetku 

příspěvkové organizaci Základní škola Jeseník, dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: Přítomno: 6     Pro: 6  proti: 0    zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

8) Plán práce finančního výboru na 1. pololetí 2014 

 

Předsedkyně navrhla plán práce finančního výboru na 1. Pololetí 2014, který tvoří přílohu 

tohoto zápisu a dala o něm hlasovat. 

 

Hlasování: Přítomno: 6   Pro: 6  proti: 0    zdržel se: 0 

 

 

9) Různé  
Pan Kubíček apeloval na formální úroveň veškerých materiálů předkládaných do ZM, resp. FV a na 

potřebu sjednocení formy zápisů komentářů z jednotlivých odborů. 

 

10) Závěr 

 

Příští řádné jednání FV se bude konat dne 10. 2. 2014 v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. 

Tovární. 

 

 



Předsedkyně poděkovala všem za aktivní účast a ukončila jednání v 16.50 hodin. 

 

 

  

Ing. Veronika Peštuková, v.r. 

         předsedkyně FV  

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Kutílková 


