
Zápis z 13. zasedání finančního výboru ze dne 16. 2. 2021 
 

Přítomni: Ing. Fomiczewová, Ing. Vidláková, paní Špangerová, pan Trhlík 
 
Omluveni: pan Lindovský  
 
Hosté: Mgr. Bc. Blišťanová, Ing. Urban  
 
Zapisovatel: Ing. Karel Buchta 
    

1) Zahájení  
 

Jednání zahájil tajemník výboru Ing. Buchta, který po přivítání všech přítomných omluvil 
neúčast předsedy výboru pana Lindovského (nemoc). Konstatoval, že finanční výbor (dále jen 
FV) je usnášeníschopný (z 5 členů FV jsou přítomni 4) a seznámil přítomné s předloženým 
programem jednání, návrh na doplnění programu nebyl předložen. 
 
Program jednání: 
 

1) Zahájení 
2) Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2020 
3) Transfery NNO dle dotačních programů z rozpočtu města na rok 2021 
4) 1. změna rozpočtu města na rok 2021 
5) OZV č.1/2021 o místním poplatku z pobytu 
6) Různé 
7) Závěr  

 
Nebyl vznesen návrh na změnu či doplnění programu jednání, bylo hlasováno o předloženém 
programu. 
 
Hlasování: Přítomno: 4  Pro: 4          proti: 0                   zdržel se: 0 
 
Program byl schválen.  
 

1) Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2020  
 
Výsledek hospodaření města v uvedeném období výrazně ovlivnila opatření státu přijatá 
v souvislosti s pandemii cov – 19 zejména v oblasti daňových příjmů, které bez daně z příjmů, 
kterou město platí samo sobě, ve srovnání s loňským rokem klesly o 17.2 mil. Kč. Za nižším 
propadem daňových příjmů stojí lepší, než očekávané makroekonomické ukazatele (menší 
pokles HDP,  maloobchodních tržeb a nezaměstnanosti) a výběr daní. Pozitivně se odrazila 
v plnění rozpočtových příjmů města skutečnost, že „podzimní“ vlna covid-19 se se do daňových 
příjmů vzhledem k časovému posunu promítla jen částečně (-3,2 mil Kč). Celkové příjmy města 
(347,3 mil. Kč) tak byly ve srovnání s loňským rokem vyšší o 2,8 mil. Kč. Při srovnatelné úrovni 
nedaňových příjmů (38,2 mil. Kč) a dotací (102,4 mil. Kč) propad daňových příjmů „sanovaly“  
kapitálové příjmy (24.8 mil. Kč). Celkové výdaje (310 mil. Kč) byly o 7,3 mil. Kč vyšší než v loni. 
Kapitálové výdaje dosáhly 40,5 mil. Kč a byly tak o 6,1 mil. Kč nižší, než v roce 2019. Běžné 
výdaje (269,5 mil. Kč) pak byly oproti loňsku o 13,4 mil. Kč vyšší. Z toho cca. 9,4 mil. Kč 
představují zvýšené příspěvky a transfery příspěvkovým organizacím a městem hrazené daně, 
2,3 mil. Kč osobní náklady a 0,9 mil. Kč poskytnuté dotace a dary. Zadluženost města se od 
počátku roku snížila o 8,6 mil. Kč na 27,5 mil. Kč. Dosažený kladný výsledek hospodaření umožní 
městu realizovat bez omezení investiční akce a dotační projekty plánované na rok 2021 a lépe se 
vyrovnat s dopadem podzimní a zimní vlny cov -19. 
 



Návrh na usnesení 

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o výsledcích 
hospodaření města Jeseník za rok 2020. 

 
Hlasování: Přítomno: 4  Pro 4                  proti: 0                  zdržel se: 0  
 
Návrh usnesení byl přijat.  
 

2) Transfery NNO dle dotačních programů z rozpočtu města na rok 2021 
 

Ing. Buchta seznámil členy finančního výboru s předloženým materiálem, kdy se FV vyjadřuje k 
poskytovaným dotacím nad 50 tis. Kč, nižší částky jsou v kompetenci rady města. Upozornil, že 
oproti zaslaným podkladům došlo k navýšení částky pro Jesenickou cyklistickou z. s. na pořádání 
ZM v r. 2021 na 100 tis. Kč (původní návrh 84 tis. Kč).  V rozpočtu je pro rok 2020 na dotační 
výzvy alokováno celkem 3 720 tis. Kč.  V následné diskusi zmínila Mgr. Bc. Blišťanová snížení 
dotací rozdělovaných v kompetenci rady města pro org. Darmoděj. 
 
Návrh na usnesení 

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí 
dotací z rozpočtu města na rok 2021 žadatelům, jak byly stanoveny na 78. zasedání rady města. 

 
Hlasování: Přítomno: 4  Pro: 4                proti: 0                zdržel se: 0 
 
Návrh usnesení byl přijat.  
 

3) 1. změna rozpočtu města na r. 2021 
 

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn, většina souvisí 
s novou organizační strukturou města a přesunem rozpočtovaných položek mezi ORJ bez 
dopadu na saldo rozpočtu. Navýšení příjmů  o 12,8 mil. Kč představuje  zejména převod 4 mil. Kč 
z depozitního účtu (akce „infrastruktura za kotelnou“), 8 mil. Kč za prodej nemovitostí (areál 
„Moravolen“, b.j. Kostelní) a 740 tis. Kč dotace za akci „Muzikantská stezka“, 50 tis. Kč 2. část 
daru na revitalizaci „Průchodu“. Celkové výdaje se navyšují o 10,9 mil. Kč, z toho cca. 5,3 mil Kč 
připadá na běžné výdaje, a cca. 5,6 mil. Kč na kapitálové výdaje. U běžných výdajů se převádí 
nedočerpané prostředky z r. 2020 (891 tis. Kč participativní akce, 992 tis. Kč sociální fond),  
vyčleňují se prostředky na 2.  kolo participativního rozpočtu 1mil. Kč, 750 tis. Kč na energetický 
audit, 240 tis. Kč na studii využití „areálu auto BPK“,  80 tis. Kč na TDS („Rekonstrukce koupaliště 
z r. 2015) a 532 tis. Kč na vratku dotace na akci „soc. byty Tylova“. Navyšují se výdaje na analýzy, 
studie (450 tis. Kč), podklady pro územní studii (200 tis. Kč), opravy kotelen (250 tis. Kč) a 
přesunuje se 58 tis. Kč do investic („Alcotestr“ pro MP). V rámci kapitálových výdajů se nově 
zařazuje akce „infrastruktura za kotelnou“ (4 mil. Kč), 500 tis. Kč na rekonstrukci kotelny 
radnice a 213 tis. Kč na odkup tlakové kanalizace (fotbalové hřiště). Navyšují se prostředky na 
nákup pozemků (500 tis. Kč) a o 300 tis. Kč na PD. V následné diskusi se Ing. Fomiczewová 
dotazovala na výši prodejní ceny za areál. Moravolenu v porovnání s cenou, za kterou jej město 
v minulosti kupovalo - dle Ing. Buchty je prodejní cena nepochybně nižší (nedošlo k realizaci 
výstavby kotelny na biomasu a pro chátrající objekty nemá město využití), výsledná cena byla 
odsouhlasena zastupitelstvem. Dále zodpověděl dotaz paní Špangerové na přesun prostředků ve 
výši 58 tis. Kč na pořízení „Alcotestru“ pro MP z běžných výdajů do investic, když byla zvýšena 
hranice pro jednorázový odpis pořizovaného majetku na 80 tis. Kč – uvedená změna hranice pro 
pořizovaný DHM se města netýká, stále platí hranice 40 tis. Kč (potvrdila i Ing. Fomiczewová). 
Mgr. Bc. Blišťanová dále zodpověděla dotaz Ing. Fomiczewové na vratku dotace ve výši 532 tis. 
Kč na akci „sociální byty Tylova“ – uvedená částka plyne z rozhodnutí o kontrole, kdy bylo 



konstatováno nesplnění dotačních podmínek (nedodržení lhůty pro obsazení bytů), přitom ze 
strany pracovníka poskytovatele dotace bylo město ujišťováno, že pozdější obsazení 
nepředstavuje žádný problém. Ing. Urban uvedl, že obdobný problém řeší i jiní příjemci.  
 
 
Návrh na usnesení 
 
Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 1. změnu rozpočtu města na rok 
2021 spočívající v RO 28/2021 – RO 49/2021, kterou se příjmy zvyšují o 12 798 984,44 Kč, 
výdaje se zvyšují o 10 903 274,30 Kč a financování se snižuje o 1 895 710,14 Kč a celkový objem 
rozpočtu se upravuje na 324 416 416,59 Kč.  
 
Hlasování: Přítomno: 4  Pro: 4       proti: 0    zdržel se: 0 
 
 
Návrh usnesení byl přijat.  
 
 
4) OZV č.1/2021 o místním poplatku z pobytu  

 
Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 609/2209 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti 
daní a některé další zákony („daňový balíček“). Uvedeným zákonem došlo mimo jiné i k dílčí 
novelizaci zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění (dále jen zákon), kde 
došlo k úpravě předmětu poplatku z pobytu a návazně i „technické“ úpravě rozsahu osvobození. 
V návaznosti na nové znění zákona je nezbytné vydat novou OZV města Jeseník, upravující 
místní poplatek z pobytu, která bude v souladu s výše uvedenou novelou zákona. Nová obecně 
závazná vyhláška nemění sazbu poplatku a osvobození od poplatku je v rozsahu stanoveném 
zákonem. Zruší Obecně závaznou vyhlášku města Jeseníku č. 5/2019 o místním poplatku 
z pobytu ze dne 12. 12. 2019 a Obecně závaznou vyhláška města Jeseníku č. 2/2020, kterou se 
mění Obecně závazná vyhláška města Jeseníku č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu ze dne 5. 
11. 2020.  
 
Návrh na usnesení 
 
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města 
Jeseník č.1/2021 o místním poplatku z pobytu. 
 
Hlasování : Přítomno: 4                   Pro:  4                 proti: 0         zdržel se 0:  
  
 
Návrh usnesení byl přijat.  
 

5) Různé 
V rámci bodu nebyly vzneseny žádné dotazy. 
 

6) Závěr 
Příští řádné zasedání FV  se uskuteční 13. dubna 2021, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. 
Tovární. Ing. Buchta poděkoval všem za aktivní účast a ukončil jednání. 
 
 

       Rudolf Lindovský 
            předseda FV  
 

Zapsal: Ing. Buchta 


