
ZÁPIS 

z 1. zasedání finančního výboru konaného dne 9. 2. 2015 

 

 

Přítomni: Konvičková, Buchta, Miková, Trhlík, Trundová 

Hosté: Blišťanová, Kovalčík, Vinklerová 

Tajemnice: Kutílková 

Jména uvedena bez titulů. 

  

  

  

1) Zahájení  

 

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

přítomných 5. 

Seznámila přítomné s programem jednání. 

 

1) Zahájení 

2) Schválení plánu zasedání finančního výboru na 1. pololetí 2015 

3) Darmoděj o.s. – žádost o zápůjčku 

4) 1. změna rozpočtu 2015 

5) Předběžné výsledky hospodaření za rok 2014 

6) Příspěvky z rozpočtu města 

7) Různé  

8) Závěr 

 

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

Program byl schválen. 

 

 

2) Schválení plánu zasedání finančního výboru na 1. pololetí 2015 

    viz příloha 

 

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

Plán byl schválen. 

 

 

3) Darmoděj o. s. – žádost o zápůjčku 

 

Danou záležitost uvedl pan Kovalčík (vedoucí OSVZ), zodpověděl dotazy členů výboru na 

činnost a výsledky tohoto subjektu.  

 

Návrh usnesení: 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjčky ve výši 

330.000,- Kč, splatné nejpozději do 30.4.2015, s úrokem 3 % p.a., a to organizaci 

Darmoděj o.s., pro předfinancování provozních nákladů organizace v roce 2015, 

dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: Přítomno: 5  Pro: 0  proti: 1 zdržel se: 4  

Návrh usnesení nebyl přijat. 



4) 1. změna rozpočtu 2015 

Dotazy týkající se návrhů výdajů na investiční akce, resp. projektovou dokumentaci 

k zamýšleným investicím zodpověděla paní Vinklerová a o názory vedení města doplnila paní 

Blišťanová (rekonstrukce koupaliště, územní studie k lanovce, nové prostory pro knihovnu, 

plynofikace průmyslové zóny). Dále paní Vinklerová a Blišťanová upozornily, že k RO 19/15 

a 26/15 bude pravděpodobně dán zastupitelstvu města protinávrh reagující na aktuální situaci. 

 

Návrh usnesení: 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit 1. změnu rozpočtu města na 

rok 2015 spočívající v RO 3/2015 – RO 64/2015, kterou se příjmy zvyšují o 84 711 987,97 

Kč, výdaje se zvyšují o 200 808 658,41 Kč a financování se zvyšuje o 116 096 670,44 Kč 

a celkový objem rozpočtu se upravuje na 401 374 298,41 Kč, dle důvodové zprávy.  
 

Hlasování: Přítomno: 5  Pro: 4  proti: 1    zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

5) Předběžné výsledky hospodaření za rok 2014 

 

Návrh usnesení: 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o 

předběžných výsledcích hospodaření města za r. 2014, dle důvodové zprávy. 

 

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

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

6) Příspěvky z rozpočtu města 

Paní Vinklerová okomentovala na žádost pana Trhlíka situaci týkající se výše příspěvku 

poskytnutého Fotbalovému klubu Jeseník. Připomínky pana Buchty směřovaly k příspěvku 

pro Sdružení přátel umění, Jeseník (Šanghai) a Darmoděj o. s. Pan Trhlík zmínil skutečnost, 

že Priessnitzovy léčebné lázně a.s. nejsou neziskovou organizací. Všichni členové FV se 

přiklání k návrhu paní Blišťanové aktualizovat pravidla pro poskytování příspěvku z rozpočtu 

města Jeseník tak, aby byly napraveny problémy a nesrovnalosti, které se při aplikaci 

stávajících pravidel v praxi projevovaly. 

 

Návrh usnesení: 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města poskytnout příspěvky na činnost 

z rozpočtu města i organizacím, které pracují s dětmi a mládeží a nemají sídlo ve městě 

Jeseník, dle důvodové zprávy. 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvků nad 

20 tis. Kč dle Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města na rok 2015 

žadatelům v částkách uvedených v důvodové zprávě. 

 

Hlasování: Přítomno: 5   Pro: 4  proti: 1     zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

 



7) Různé  
Vzhledem ke skutečnosti, že paní Miková dnem 10. 2. 2014 nastupuje do pracovního poměru jako 

interní auditor města Jeseník, ukončuje tímto dnem své členství ve finančním výboru. Nový člen 

finančního výboru by měl být zvolen zastupitelstvem města na jeho zasedání dne 19. 2. 2015. 

 

 

8) Závěr 

 

Příští řádné jednání FV se bude konat dne 13. 4 2015 v 15,00 hod. v zasedací místnosti 

Městského úřadu na Tovární ulici. 

 

 

Předsedkyně poděkovala všem za aktivní účast a ukončila jednání v 16.40 hodin. 

 

 

  

Ing. Jana Konvičková v.r. 

         předsedkyně FV  

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Kutílková 

 

 

 

 

Příloha: plán zasedání finančního výboru na 1. pololetí 2015 


