
ZÁPIS 

z 25. zasedání finančního výboru ze dne 1. 9. 2014 

 

 

Přítomni: Peštuková, Buchta, Kubíček, Chytil 

 

Nepřítomni: Vysloužil 

 

Hosté: Weiserová, Uher, Vinklerová, Frenštátská 

 

Zapisovatel: Kutílková 

 

Jména uvedena bez titulů. 

   

  

 

1) Zahájení  

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

přítomni 4. 

Seznámila přítomné s programem jednání. 

 

Program: 

 

1) Zahájení 

2) Nový člen finančního výboru (usnesení ZM č. 1384) 

3) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

4) Zdůvodnění oplocení cyklostezky 

5) 5. změna rozpočtu města na rok 2014 + smlouva o úvěru na zateplení IPOS 

6) Rozpočtový výhled města na roky 2015-2017 

7) Předběžné výsledky hospodaření za 1. pololetí 2014 

8) Mezitímní účetní závěrka města za 2. čtvrtletí 2014 

9) Různé  

10) Závěr 

 

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

Program byl schválen. 

 

 

2) Nový člen finančního výboru (usnesení ZM č. 1384) 

 

Návrh usnesení: 

Finanční výbor bere na vědomí zvolení pana Jana Chytila členem finančního výboru od 

20. 6. 2014. 

 

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

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 



3) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

 

Paní Weiserová podala vysvětlení k systému výpočtu, resp. stanovení místního poplatku. Byly 

prodiskutovány veškeré aspekty svědčící pro nižší i vyšší místní poplatek; podány bližší 

informace k systému.  

 

Návrh usnesení: 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města vydat OZV o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů ve znění varianty A, dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: Přítomno: 4  Pro: 2  proti: 1    zdržel se: 1 

 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města vydat OZV o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů ve znění varianty B, dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: Přítomno: 4  Pro: 1  proti: 2    zdržel se: 1 

Finanční výbor se většinově nepřiklonil ani k jedné variantě znění OZV. 

 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města, aby uložilo radě města zabývat se 

zlepšením systému výběru poplatků za shromažďování, sběr, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů, zejména zvážit možnosti včasného upomínání 

občanů, kteří neuhradili poplatek v termínu. 

 

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

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

4) Zdůvodnění oplocení cyklostezky 

Pan Uher podal informaci k dané problematice a vysvětlil veškeré okolnosti daného řešení. 

 

Návrh usnesení: 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí účelnost stavby plotu 

v délce cca 30 m, který odděluje budovanou cyklostezku od garáží u rybníčku na ulici 

U Bělidla v Jeseníku.  

 

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

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

5) 5. změna rozpočtu města na rok 2014 + smlouva o úvěru na zateplení IPOS 

 

Ludmila Frenštátská uvedla projednávaný bod, zdůvodnila zvýšení příjmů (dotace CSS), 

zvýšení financování úvěrem (28,3 mil. Kč – zateplení IPOS), atd. K investičním akcím podal 

bližší informace pan Uher (především IPOS, koupaliště, stavba sportovní haly, Katovna, kaple 

Sv. Anny, protipovodňová opatření). Paní Frenštátská zodpověděla dotaz k rozpočtu pro projekt 

OSVZ. 



Návrh usnesení: 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 

28,3 mil. Kč na investiční akci Realizace energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. 

K. Čapka 1147/10 Jeseník a uzavření smlouvy o 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: 4    Pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit 5. změnu rozpočtu na rok 2014 

spočívající v RO 212/2014 – RO 247/2014, kterou se příjmy zvyšují o 53 308 571,50 Kč, 

výdaje se zvyšují o 85 788 020,53 Kč a financování se zvyšuje o 32 479 449,03 Kč a celkový 

objem rozpočtu se upravuje na 375 560 395,07 Kč, dle důvodové zprávy. 

 

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

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

6) Rozpočtový výhled města na roky 2015-2017 

 

Pan Uher podal vysvětlení k jednotlivým investicím ze zásobníku akcí (např. chodník na 

Lipovské). Paní Frenštátská podala vysvětlení k rozpočtovaným částkám v rámci rozpočtového 

výhledu.  

 

Návrh usnesení: 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtový výhled na roky 

2015-2017 a Zásobník investičních akcí k rozpočtovému výhledu na r. 2015 - 2017, dle 

důvodové zprávy. 

 

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

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

7) Předběžné výsledky hospodaření za 1. pololetí 2014 

 

Návrh usnesení: 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí předběžné výsledky 

hospodaření za 1. pololetí 2014, dle důvodové zprávy. 

 

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

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

8) Mezitímní účetní závěrka města za 2. čtvrtletí 2014 

 

Návrh usnesení: 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o řádném 

sestavení mezitímní účetní závěrky města Jeseník k 30. 6. 2014 na základě přiložených 

výkazů, dle důvodové zprávy. 

 



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

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

9) Různé - 0 

 

 

10) Závěr 

Předsedkyně uzavřela jednání a poděkovala všem členům za jejich aktivní činnost po celé 

volební období. 

 

Zasedání skončilo v 16.50. 

 

 

 

 

  

Ing. Veronika Peštuková, v.r. 

         předsedkyně FV  

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Kutílková 


