
ZÁPIS 

z 23. zasedání finančního výboru ze dne 14. 4. 2014 

 

 

Přítomni:  Buchta, Kubíček, Švubová, Vysloužil 

 

Nepřítomni: Peštuková – omluvena 

 

Hosté: Fomiczewová, Peitlová, Vinklerová, Frenštátská 

 

Zapisovatel: Kutílková 

Jména uvedena bez titulů. 

   

  

1) Zahájení  

 

Vzhledem k nepřítomnosti předsedkyně finančního výboru paní Peštukové, zahájil jednání 

z jejího pověření pan Buchta a konstatoval, že FV je usnášeníschopný: z 5 členů FV jsou 

přítomni 4. 

Seznámil přítomné se svým pověřením k řízení zasedání FV a s programem jednání. 

 

Program: 
 

1) Zahájení 

2) Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Městská kulturní zařízení 

Jeseník a Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku za rok 2013 

3) Rozbor hospodaření ostatních příspěvkových organizací města Jeseník za rok 

2013 

4) 3. změna rozpočtu na rok 2014 

5) Bezúplatný převod majetku příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení 

Jeseník 

6) Různé  

7) Závěr 

 

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

Program byl schválen. 

 

 

2) Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Městská kulturní zařízení Jeseník 

a Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku za rok 2013 

 

Paní Peitlová a paní starostka zodpověděly členům FV dotazy týkající se plánovaného 

stěhování knihovny do prostor divadla (zatím PD, nejsou prostředky pro realizaci, hledá se 

vhodný projekt). Paní starostka vysvětlila problematiku a podmínky poskytování bezplatných 

pronájmů sálů na IPOS (SSMJ) a v Kapli (MKZ) – souvisí i s problémem organizování kurzů 

taneční a společenské výchovy (viz Různé). 

 

Návrh usnesení: 

Finanční výbor bere na vědomí rozbory hospodaření příspěvkových organizací Městská 

kulturní zařízení Jeseník a Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku za rok 2013. 



 

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

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

3) Rozbor hospodaření ostatních příspěvkových organizací města Jeseník za rok 

2013 

 

Paní Peitlová a paní starostka poskytly informace k jednotlivým dotazům členů FV: 

ZŠ – otázka otevírací doby hřiště – posun otevírací doby od 9.00; kamerový systém sleduje 

hřiště, vysvětlena otázka cestovného na jednotlivých střediscích; 

ZUŠ – vysvětlena otázka participace na nákladech od obcí – Mikulovice, Česká Ves….; 

Starostkou vysvětlen projekt EPC – vytipované objekty, řešení namísto úvěru, úspory do určité 

částky dodavateli, jinak připadají i městu; začleněn IPOS, ZUŠ – Březinova, MŠ Křížkovského 

a další objekty; 

SVČ Duha – zodpovězen dotaz k rozsahu kroužků; 

Pension pro seniory – podána informace o plánované přístavbě – Centrum sociálních služeb; 

SMMJ – probírána výše příspěvku města na IPOS, problematika záloh, oprava bytů v ulici 

U Kasáren – pouze PD do 3. změny rozpočtu; hledání dotace – zateplení, okna SFŽP.  

 

Návrh usnesení: 

Finanční výbor bere na vědomí rozbory hospodaření ostatních příspěvkových organizací 

města Jeseník za rok 2014. 
 

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

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

4) 3. změna rozpočtu na rok 2014 

 

Paní Frenštátská upozornila na nejzásadnější rozpočtová opatření v rámci 3. změny rozpočtu 

na rok 20014. Členové FV neměli žádné zásadní dotazy. 

 

Návrh usnesení: 

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvo města schválit 3. změnu rozpočtu města na rok 

2014 spočívající v RO 77/2014 – RO 96/2014, kterou se příjmy zvyšují o 2 147 478,-- Kč, 

výdaje se zvyšují o 9 457 000,-- Kč a financování se zvyšuje o 7 309 522,-- Kč a celkový 

objem rozpočtu se upravuje na 278 613 270,46 Kč, dle důvodové zprávy.  

 

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

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

5) Bezúplatný převod majetku příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení 

Jeseník 

 

Paní Peitlová podala informaci o rozsahu a důvodech převodu majetku. 

 

 

 



Návrh usnesení: 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod majetku 

příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník a uzavření Smlouvy 

o bezúplatném převodu, dle důvodové zprávy.    

 

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

Návrh usnesení nebyl přijat. 

 

 

6) Různé  

 

Byla diskutována otázka případného výskytu azbestu v budovách města sloužících veřejnosti 

(objekty KORD). 

Prověřit možnosti vhodných prostorů města pro pořádání tanečních kurzů. 

 

 

7) Závěr 

 

Pan Buchta poděkoval všem za účast a ukončil jednání. 

 

 

  

                                                                                               Ing. Karel Buchta v. r. 

pověřen řízením 23. zasedání FV 

 

Zapsala: Marta Kutílková                      


