
ZÁPIS 
z 9. zasedání finančního výboru ze dne 9. 6. 2020 

 
Přítomni: Ing. Fomiczewová, pan Lindovský, pan Trhlík, Ing. Vidláková 
Nepřítomni: paní Špangerová 
Hosté: paní Frenštátská, pan Vlazlo 
Zapisovatel: Ing. Karel Buchta 
    

1) Zahájení  
Předseda zahájil jednání, konstatoval, že finanční výbor (dále jen FV) je usnášeníschopný (z 5 
členů FV jsou přítomni 4) a předal slovo Ing. Buchtovi, který seznámil přítomné s předloženým 
programem jednání, návrh na doplnění programu nebyl předložen. 
 
Program jednání: 
 

1) Zahájení 
2) Závěrečný účet města za rok 2019 
3) Schválení účetní závěrky města za rok 2019 
4) Mezitímní účetní závěrka za 1. čtvrtletí r. 2020 
5) 3. změna rozpočtu města na rok 2020  
6) Návrh plánu práce finančního výboru na 2. pololetí r. 2020 
7) Různé  

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

2) Závěrečný účet města za rok 2019 
 
Ing. Buchta seznámil členy finančního výboru (dále jen „FV“) s předloženým materiálem, který 
vedle účetní závěrky města obsahuje zprávu o přezkoumání hospodaření města za rok 2019 
Krajským úřadem Olomouckého kraje a komentáře k výsledkům hospodaření. Tabulková část 
vedle přehledných údajů za město, obsahuje účetní závěrky městem zřízených příspěvkových 
organizací, výsledky jejich hospodaření a finanční vypořádání, dále pak údaje o hospodaření TSJ, 
a.s.  Členové FV byli seznámení se závěrem přezkumu hospodaření města za rok 2019 KÚ 
Olomouc:… nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). 
S předběžnými výsledky hospodaření města za rok 2019 byli členové FV seznámeni na svém 
únorovém zasedání a následně byly zastupitelstvem města vzaty na vědomí, ty konečné se od 
nich neliší. Hospodaření města za rok 2019 skončilo přebytkem ve výši 41,8 mil. Kč (příjmy 
344,5 mil. Kč, výdaje 302,7 mil. Kč).  V následné diskusi byly zodpovězeny dotazy Ing. 
Fomiczevové  - Ing. Buchta vysvětlil vysoký zůstatek investičního fondu u CSS (1,8 mil. Kč) – 
jedná se o loni nevyčerpané prostředky na nový výtah, realizace proběhne letos v souvislosti 
s rekonstrukcí 3. podlaží pro nově akreditovanou službu pro osoby se zvláštním režimem. Paní 
Frenštátská osvětlila důvody pro ponechání nerozděleného HV u CSS a MŠ Jirásková.   
 
Návrh na usnesení 

1) Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města 
Jeseník za rok 2019 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. 

2) Finanční výbor města Jeseník doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční 
vypořádání výsledku hospodaření města a městem zřízených příspěvkových organizací 
za rok 2019, uvedené v Závěrečném účtu města Jeseník za rok 2019, článek II. Tabulková 
část, tabulky č. 12/1 a 12/2. 
 

Hlasování (o obou zároveň):      Přítomno: 4              Pro: 4            proti: 0              zdržel se: 0  
 
Návrh usnesení byl přijat.  
 

3) Schválení účetní závěrky města za účetní období r. 2019 
 
Ing. Buchta informoval členy o předloženém materiálu, kdy tento úzce souvisí s předešlým 
projednávaným bodem (účetní závěrka je součástí závěrečného účtu).  Členové finančního 
výboru neměli k předloženým výkazům žádné připomínky a dotazy. 
 
Návrh na usnesení 
 
Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit výsledek hospodaření a účetní 
závěrku účetní jednotce město Jeseník za r. 2019, která podává věrný a poctivý obraz o finanční 
situaci účetní jednotky. 
 
Hlasování: Přítomno: 4  Pro: 4       proti: 0    zdržel se: 0 
 
Návrh usnesení byl přijat.  
 

4) Mezitímní účetní závěrka za 1. čtvrtletí r. 2020 
 
Členové finančního výboru byli seznámeni s předloženým materiálem – účetní výkazy byly 
řádně sestaveny a následně odeslány v určených termínech na CSUIS a Krajský úřad.  
Ing. Buchta dále zhodnotil hospodaření města ke konci dubna – celkové příjmy i výdaje se 
vyvíjely  v souladu s upraveným rozpočtem. Týká se to i daňových příjmů, kde, s výjimkou daně 
z příjmů právnických osob (propad o cca. 1,9 mil. Kč), se vliv vládních opatření přijatých 
v souvislosti s virovou pandemií na daňových příjmech neprojevil (celkové inkaso daní bylo 
zhruba na loňské úrovni). Pozitivní vývoj byl i u nedaňových a dotačních příjmů, kapitálové 
příjmy pak výrazně podpořil příjem z prodeje separační linky (cca. 17,7 mil. Kč). V měsíci květnu 
se už negativně projevila vládní opatření a květnové daňové příjmy klesly o 5 335 tis. Kč 
v porovnání s r. 2019. Největší propad (2 651 tis. Kč), zaznamenala daň ze závislé činnosti, ze 
které stát financuje bonusy OSVČ. U DPH byl pokles 1 490 tis. Kč a u daně z hazardu 1024 tis. Kč. 
Odhad dopadu na celkové daňové příjmy města je průběžně upřesňován a následně se promítne 
do rozpočtových opatření.  
 
Návrh na usnesení 

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o řádném 
sestavení mezitímní účetní závěrky účetní jednotky města Jeseník k 31. 3. 2020 na základě 
přiložených výkazů. 
 
Hlasování: Přítomno: 4  Pro: 4               proti: 0                 zdržel se: 0 
 
Návrh usnesení byl přijat.  
 



 
5) 3. změna rozpočtu města na r. 2020 

 
Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. V 3. změně 
rozpočtu se promítá pokles daňových příjmů, snížení provozních výdajů, dodatečné příjmy a 
nové požadavky na provozní a investiční výdaje. Celkové příjmy se snižují o 22 443 tis. Kč z toho 
daňové o 29,5 mil. Kč, o 100 tis. Kč příjem za předzahrádky. O cca. 661 tis. Kč je navýšen příjem 
za úroky, kurzové rozdíly (oslabení koruny) a vratku za stravenky, cca. 292 tis. Kč představují 
vratky z vyúčtování energií a služby za nebytové prostory a byty, 5 959 tis. Kč příjem z prodeje 
pozemků. Celkové výdaje se snižují o 725 tis. Kč, pokles jde na vrub běžných výdajů (7 625 tis. 
Kč), kapitálové výdaje se zvyšují o 6,9 mil. Kč. U běžných výdajů se vedle úspor provozních 
výdajů (především školství a kultura, vnitřní správa, cestovní ruch, majetek) navyšují výdaje na 
provoz koupaliště (200 tis. Kč) a u  ORJ 25 strategický rozvoj 400 tis. Kč (městský architekt) a 
325 tis. Kč předfinancování podílu města na projektu „ÉTA – generace Z“. U kapitálových výdajů 
se šetří 1 mil. Kč (nerealizovaný nákup nového vozidla), nově se zařazuje 310 tis. Kč na 
rekonstrukci kotelny divadla (přesun z provozního příspěvku MKZ), 1,2 mil. Kč na projektovou 
dokumentaci budovy IPOS, obnova kamer v hotelu Slovan (90 tis. Kč) a realizace „Skate park 
Bukovice“ 6,3 mil. Kč (1 mil. Kč by měl na celkové náklady 7,3 mil. Kč přispět kraj). 
Financování se zvyšuje o cca. 21 719 tis. Kč, zapojením přebytku z r. 2019, revolvingový úvěr na 
akci „rekonstrukce ul. Tyršova“ je nahrazen vlastními zdroji. V následné diskusi se Ing. 
Fomiczevová  dotazovala na průběh rekonstrukce Tyršovy ulice – dle pana Vlazla není 
předpoklad navýšení výdajů o vícepráce, pan Lindovský zmínil cca. 3 týdenní předstih prací 
oproti harmonogramu a možnou úsporu. Další dotaz Ing. Fomiczewové směřoval na „projekt 
generace Z“  - dle pana Vlazla se jedná o tříletý měkký projekt realizovaný ve spolupráci se 
Zlínskou univerzitou a Karlovarským krajem, podíl města je 20%, výstupem by mělo být zjištění 
důvodů odchodu mladé generace z regionu a možná opatření vedoucí ke změně tohoto trendu. 
Podrobně diskutována byla realizace investice „Skate park Bukovice“. Ing. Fomiczevová  
vyjádřila nesouhlas s realizací finančně náročné akce v době velkých výpadků na příjmové 
straně rozpočtu, městu budou prostředky chybět na potřebnější projekty. Pan Vlazlo uznal 
oprávněnost argumentů, nicméně jedná se o dlouhodobě slibovaný záměr, stávající stav je 
nevyhovující a výsledné řešení bylo konzultováno se zástupci „skateboardové“ mládeže. Ing. 
Fomiczevová pak navrhla úpravu předloženého usnesení k 3. změně rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení 
Finanční výbor města doporučuje Zastupitelstvu města schválit 3. změnu rozpočtu města na rok 
2020. spočívající v rozpočtových opatřeních č. 113/2020 – 133/2020 s vypuštěním 
rozpočtového opatření č. 118/20 („Skate park Bukovice“).  
 
Hlasování: Přítomno: 4  Pro: 1      proti: 3        zdržel se: 0 
 
Návrh usnesení nebyl přijat.  
 
Návrh na usnesení 
 
Finanční výbor města doporučuje Zastupitelstvu města schválit 3. změnu rozpočtu města na rok 
2020 spočívající v rozpočtových opatřeních č. 113/2020 – 133/2020, kterou se příjmy snižují 
o 22 443 177,-- Kč, výdaje se snižují o 724 548,-- Kč a financování se zvyšuje 
o 21 718 629,-- Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 356 673 236,71 Kč.  
 
Hlasování: Přítomno: 4  Pro: 3       proti: 0        zdržel se: 1 
 
Návrh usnesení byl přijat. 
 
 



6) Návrh plánu práce finančního výboru na 2. pololetí r. 2020 
 

Bod uvedl Ing. Buchta, přítomni byli seznámeni s termíny zasedání finančního výboru v 2. 
pololetí roku 2020 a navrženým programem jednání, který obsahuje body následně 
projednávané na zastupitelstvu města. 
  
Návrh na usnesení 
 
Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán práce finančního výboru na 
2. pololetí roku 2020, dle přílohy zápisu z 9. zasedání FV. 
 
Hlasování: Přítomno: 4  Pro:4      proti: 4  zdržel se: 0 
 
Návrh usnesení byl přijat.  
 
 

7) Různé 
 
Ing. Fomiczewová se dotazovala na lávku s ul. Nábřežní – dle pana Vlazla se jedná o její opravě 
(bourat se nebude), další připomínka byla k nevábnému vzhledu rybníčku u Ježkovy ul. 
(odpadky) – prostor bude letos upraven v rámci participačního rozpočtu, podnět bude předán 
na TSJ. Ing. Fomiczewová pozvala přítomné k návštěvě a prohlídce nově zrekonstruované 
budovy soudu v Javorníku. 
 
 

8) Závěr 
 

Předseda poděkoval přítomným za účast. Příští řádné zasedání FV  se uskuteční 8. září 2020, v 
15,00 hod. v zasedací místnosti na radnici. Předseda poděkoval všem za aktivní účast a ukončil 
jednání. 
 
 
 
 

Rudolf  Lindovský 
     předseda FV  

Zapsal: Ing. Buchta 
 
 
 
Příloha:  Plán práce finančního výboru na 2. pololetí roku 2020 
 


