
ZÁPIS 

z 24. zasedání finančního výboru ze dne 09. 06. 2014 

 

 

Přítomni: Peštuková, Buchta, Kubíček 

 

Nepřítomni: Vysloužil 

 

 

Hosté: Peitlová, Vinklerová 

 

 

Zapisovatel: Frenštátská 

Jména uvedena bez titulů.    

 

1) Zahájení  

Předsedkyně zahájila jednání, konstatovala, že FV  je usnášeníschopný: z 5 členů FV jsou 

přítomni 3 členové. Seznámila přítomné s programem jednání, návrh na doplnění programu 

nebyl předložen. 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Rezignace člena FV a seznámení s návrhem nominace nového člena FV 

3) Příspěvky z rozpočtu města 

4) 4. změna rozpočtu města na rok 2014 

5) Mezitímní účetní závěrka města Jeseník za 1. čtvrtletí r. 2014 

6) Závěrečný účet města Jeseník za rok 2013 

7) Schválení účetní závěrky města Jeseník za účetní období r. 2013 

8) Plán práce FV na období 07 – 09/2014 

9) Různé  

10) Závěr 

 

Předsedkyně dala hlasovat o programu. 

 

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

Program byl schválen. 

 

 

2) Rezignace člena FV a seznámení s návrhem nominace nového člena FV 

Předsedkyně finančního výboru seznámila členy s rezignaci paní Evy Švubové na 

členství ve finančním výboru města Jeseník a zároveň je seznámila s návrhem na 

nového člena finančního výboru. K bodu jednání nevznikla žádná diskuze. 

Návrhy na usnesení: 

 

a) Finanční výbor bere na vědomí rezignaci Ing. Evy Švubové na člena FV 
          ke dni 1. května 2014, dle důvodové zprávy. 

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

Návrh usnesení byl přijat. 

 



 

b) Finanční výbor bere na vědomí informaci o nominaci Ing. Jana Chytila na nového 
člena finančního výboru, dle důvodové zprávy. 

 

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

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

3) Příspěvky z rozpočtu města 

Na základě předloženého materiálu Oddělením školství proběhla diskuze, ke které byla 

přizvána paní Peitlová a paní Vinklerová, aby zodpověděly některé dotazy členů finančního 

výboru. 

Diskuze: 

Dotazy členů finančního výboru: 

- Soukromá základní škola – taneční s.r.o. Jeseník – komu patří, zda si mohou požádat  

o příspěvek? Škola patří paní Ladě Stejskalové (Jurkové), žádali si o příspěvek na akci, to 

pravidla pro poskytování příspěvku umožňují. 

- Unie NNO Olomouckého kraje – jakou činnost vykonávají? Dle informací 

neziskových organizací v oblasti sportu a kultury paní Peitlová informovala, že pro neziskové 

organizace v oblasti sportu a kultury vykonává Unie činnost minimální, ale v sociální oblasti 

se neziskové organizace k činnosti Unie vyjadřují velmi pochvalně, zajišťují pro ně kurzy, 

školení přímo v Jeseníku. 

- Fotbalový klub Jeseník – 570 tis. Kč – jaká je to výše příspěvku (roční, půlroční)?  

K dotazu podala vysvětlení paní Vinklerová, jde o příspěvek na druhé pololetí r. 2014. Výše 

příspěvku se odvíjí od hospodaření klubu, příspěvek je určen smlouvou na údržbu a smlouvou 

na činnost. Fotbalový klub si o tento příspěvek požádal sám – neexistuje žádná právní ani 

věcná překážka, aby si nemohl žádat. Na zasedání Zastupitelstva města Jeseník bude 

předložena samostatná důvodová zpráva, která bude informovat o připravenosti převodu 

správy a údržby fotbalového areálu ze SMMJ na Fotbalový klub Jeseník k 1. 7. 2014. 

Každým rokem si klub bude žádat o nový příspěvek, který se bude posuzovat dle hospodaření 

organizace. 

Následně po zodpovězení dotazů dala paní předsedkyně hlasovat o níže uvedených 

usneseních. Paní Peitlová opustila jednání. 

 

Návrhy na usnesení: 

 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvků dle Pravidel pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu města na rok 2014 a uzavření smluv s těmito žadateli 
v částkách uvedených v  důvodové zprávě: 

Vlastivědné muzeum Jesenicka; Unie NNO Olomouckého kraje; Soukromá výtvarná ZUŠ 
v Jeseníku, s.r.o; Sdružení přátel umění Jeseník; Soukromá základní umělecká škola – 
taneční, s.r.o., Jeseník; Sdružení rodičů tanečního studia Jeseník; MC Krteček Jeseník. 

Hlasování: Přítomno: 3  Pro: 2  proti: 1 zdržel se: 0 

Návrh usnesení nebyl přijat.  

 



Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku dle Pravidel pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu města na rok 2014 Fotbalovému klubu Jeseník a uzavření 
smlouvy, dle důvodové zprávy. 

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

Návrh usnesení byl přijat. 

 

4) 4. změna rozpočtu na rok 2014 

Paní Frenštátská uvedla projednávaný bod, prošla navrhovaná rozpočtová opatření.  

Diskuze: 

Pan Buchta vznesl dotaz k RO 135/14 – zda se vyplatí obchodovat s elektrickou energií na 

burze. Odpověděla paní Vinklerová – nakupování prostřednictvím burzy je ve velkých 

objemech, vysoutěžená cena je výhodnější než individuální cena za nákup. 

Dotaz k RO 129/14 – náklady právního zastoupení nejdou na vrub žalovaného? 

Město nebylo 100% úspěšné ve svém sporu. K této problematice je na zasedání  

ZM předložena samostatná důvodová zpráva OIR. 

 

Návrh na usnesení: 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit 4. změnu rozpočtu města na rok 
2014 spočívající v RO 128/2014 – RO 145/2014, kterou se příjmy zvyšují o 2 806 621,73,-- 
Kč, výdaje se zvyšují o 1 724 567,74,-- Kč a financování se snižuje o 1 082 053,99,-- Kč a 
celkový objem rozpočtu se upravuje na 275 807 781,36 Kč, dle důvodové zprávy.  

 

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

Návrh usnesení byl přijat. 

 

5) Mezitímní účetní závěrka města Jeseník za 1. čtvrtletí r. 2014 

K bodu č. 5 neproběhla žádná diskuze. 

Návrh na usnesení: 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o řádném sestavení 
mezitímní účetní závěrky účetní jednotky město Jeseník k 31. 3. 2014 na základě přiložených 
výkazů, dle důvodové zprávy. 

 

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

Návrh usnesení byl přijat. 

 

6) Závěrečný účet města Jeseník za rok 2013 

S předloženým materiálem seznámila přítomné referentka Odboru finančního. Následně paní 

předsedky finančního výboru dala hlasovat o předložených usneseních. 

 

Návrhy na usnesení: 

1) Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města 
Jeseník za rok 2013 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, 
podle § 17, odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, a ve smyslu § 84, odst. 1 a § 84, odst. 2, písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, dle důvodové 
zprávy. 

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

Návrh usnesení byl přijat. 



2) Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční vypořádání výsledku 
hospodaření města a městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2013, 
uvedené v Závěrečném účtu města Jeseník za rok 2013, článek II. Tabulková část, 
tabulky č. 14/1 a 14/2, dle důvodové zprávy. 

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

Návrh usnesení byl přijat. 

3) Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí opatření podle § 13 
odst. 1 písmene b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, uvedených 
v Závěrečném účtu města Jeseník za rok 2013 v čl. I., odstavec 6. Opatření 
z přezkoumání hospodaření, dle důvodové zprávy.  

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

Návrh usnesení byl přijat. 

 

7) Schválení účetní závěrky města Jeseník za účetní období r. 2013 

K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy. 
 

 Návrh na usnesení: 

 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku účetní jednotce 
město Jeseník za r. 2013, která podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci účetní 
jednotky, dle důvodové zprávy. 
Hlasování: Přítomno:  3   Pro: 3  proti: 0    zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

8) Plán práce FV na období 07 – 09/2014 

Paní předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné s plánem práce na 2. pololetí r. 

2014. Před komunálními volbami by mělo proběhnout pouze jedno zasedání FV. 

Návrh na usnesení: 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit plán práce finančního výboru na 
období 07 – 09/2014, dle důvodové zprávy. 
Hlasování: Přítomno:  3   Pro: 3  proti:  0   zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

9) Různé 

Členové finančního výboru v rámci bodu probírali otázku stavby plotu, který odděluje 

cyklostezku ve směru od rybníčku, kolem garáží a zahrádkářské osady, zda stavba plotu cca 

30 m kolem garáží byla účelná. Členové se shodli na předložení níže uvedeného usnesení,  

o kterém následně hlasovali. 

 

Návrh na usnesení: 

 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města, aby uložil radě města prověřit účelnost 
stavby cca 30 m plotu, který odděluje cyklostezku od garáží u rybníčku na ulici U Bělidla. 
  

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

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 



10)  Závěr 

Paní předsedkyně závěrem poděkovala všem přítomným členům za účast, popřála jim pěknou 

dovolenou a pozvala je na další zasedání finančního výboru, které se bude konat 1. 9. 2014, 

 v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. Tovární, tímto ukončila jednání. 

 

 

Ing. Veronika Peštuková, v.r. 

         předsedkyně FV  

Zapsal: Frenštátská 

 


