
ZÁPIS 
z 10. zasedání finančního výboru ze dne 8. 9. 2020 

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

1) Zahájení  
Jednání zahájil Ing. Buchta, přivítal všechny přítomné a omluvil neúčast předsedy FV, pana 
Trhlíka a pozvaných hostů. Konstatoval, že finanční výbor (dále jen FV) je usnášeníschopný (z 5 
členů FV jsou přítomni 3) a seznámil přítomné s předloženým programem jednání, návrh na 
doplnění programu nebyl předložen. 
 
Program jednání: 
 

1) Zahájení 
2) Předběžné výsledky hospodaření města za 1. pololetí r. 2020 
3) Mezitímní účetní závěrka města za 1. pololetí r. 2020 
4) 4. změna rozpočtu města na rok 2020 
5) Střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2021-2023 
6) Různé  
7) Závěr  

  
 
Nebyl vznesen návrh na změnu či doplnění programu jednání, hlasovalo se o předloženém 
programu. 
 
Hlasování: Přítomno: 3  Pro: 3       proti: 0                zdržel se: 0 
 
Program byl schválen.  
 

2) Předběžné výsledky hospodaření města za 1. pololetí r. 2020 
 
Výsledek hospodaření města v 1. pololetí výrazně ovlivnila opatření státu přijatá v souvislosti 
s coronavirovou pandemii zejména v oblasti sdílených daní (pokles o cca. 12 mil. Kč oproti 
loňskému roku). Přes pokles daňových příjmů, byly celkové příjmy města (cca. 187,2 mil. Kč) 
oproti loňsku vyšší o cca. 22,2 mil. Kč. Vedle kapitálových příjmů, které vzrostly o 24,2 mil. Kč 
(příjem za „separační linku“ a pozemky), tomu pomohly vyšší nedaňové příjmy (cca. +1,8 mil. 
Kč) a dotace (cca. +4,6 mil. Kč). Celkové výdaje (cca. 152,6 mil. Kč) byly o 5 mil. Kč nižší než 
v loni z důvodu poklesu kapitálových výdajů o cca. 22,3 mil. Kč a růstu běžných výdajů o cca. 
17,3 mil. Kč. Z toho cca. 16,8 mil. Kč představují zvýšené příspěvky a transfery organizacím (11,3 
mil. Kč) a daně hrazené městem (5,5 mil. Kč). Zadluženost od počátku roku se snížila o 4,3 mil. 
Kč na 31,9 mil. Kč. Na červnovém zastupitelstvu města schválena úprava rozpočtu reagující na 
propad příjmů města spolu s inkasem daní za červen a srpen dávají reálný předpoklad pro 
naplnění rozpočtu v r. 2020. Částečná kompenzace daně ze závislé činnosti bude využita pro 
financování rozpočtu r. 2021.  
 
Návrh na usnesení 



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

 
Hlasování: Přítomno:  3   Pro: 3                proti: 0     
                zdržel se: 0  
 
Návrh usnesení byl přijat.  
  
 

3) Mezitímní účetní závěrka za 1. pololetí r. 2020 
 
Ing. Buchta seznámil členy přítomné s předloženým materiálem – účetní výkazy byly řádně 
sestaveny a následně odeslány v určených termínech na CSUIS a Krajský úřad, kde byly bez 
problémů zpracovány. Po věcné stránce souvisí tento bod úzce s předešlým projednaným 
bodem. V následné diskusi zodpověděla pí. Frenštátská dotaz Ing. Fomiczewová na způsob 
účtování prodeje v MIC – nejedná se o hospodářskou činnost, o zásobách město účtuje způsobem 
„B“. 
  
Návrh na usnesení 

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o řádném 
sestavení mezitímní účetní závěrky účetní jednotky města Jeseník k 30. 6. 2020 na základě 
přiložených výkazů. 

 
Hlasování: Přítomno: 3  Pro: 3     proti: 0    zdržel se: 0 
 
Návrh usnesení byl přijat.  
 
 

4) 4. změna rozpočtu města na r. 2020 
 

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Oproti 3. Změně 
rozpočtu neobsahuje návrh 4. změny rozpočtu výrazné změny.  Příjmy se zvyšují o 660 tis. Kč. 
Z toho činí vymožené poplatky a sankce po splatnosti 324 tis. Kč, platba EKO-KOM 207 tis. Kč a 
příjmy ze služeb a nájmů 134 tis. Kč.  Běžné výdaje se zvyšují o 700 tis. Kč, největší položku ( 679 
tis. Kč) představují výdaje na sběr, svoz a likvidaci odpadů. Kapitálové výdaje se snižují o 447 tis. 
Kč. Největší snížení (o 630 tis. Kč) připadá na „parkovací automaty“, u akcí „Rekonstrukce ul. 
Tyršova“ (500 tis. Kč) a „III. etapa revitalizace sídl. 9. Května“ (350 tis. Kč). O částku 700 tis. Kč 
se navyšují se výdaje na PD budovy IPOS (celkem 2,2 mil Kč). Nově je zařazen nákup myčky do 
kuchyně Slovan (118 tis. Kč), PD na „IV. etapu revitalizace sídl. 9. Května“ a 65 tis. Kč na 
přístupový systém radnice. V následné diskusi  
 
Návrh na usnesení 
 
Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 4. změnu rozpočtu města na rok 
2020 spočívající v RO 190/2020 – RO 200/2020, kterou se příjmy zvyšují o 665 048,- Kč, výdaje 
se zvyšují o 253 234,30 Kč, financování se snižuje o 411 813,70 Kč a celkový objem rozpočtu se 
upravuje na 370 084 926,01 Kč. 
 
 
Hlasování: Přítomno: 3  Pro:3         proti: 0    zdržel se: 0 
 
Návrh usnesení byl přijat.  



 
 

5) Střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2021-2023 
 

Úvodem Ing. Buchta informoval o právním rámci a východiscích při sestavování Střednědobého 
výhledu rozpočtu města Jeseník na roky 2021-2023. V oblasti daňových příjmů je zohledněn 
pokles ekonomiky, který přetrvává i v r. 2021 (dosažení „předcoronové“ úrovně v r. 2022) a 
změny daňové legislativy. Pro r. 2021 je počítáno s mírným nárůstem (cca. 5,5 mil. Kč) oproti 
upravenému rozpočtu r. 2020, na předkrizovou úroveň daňových příjmů se dostaneme až v r. 
2023. Celkové běžné výdaje města v letech 2021 – 2023 budou stagnovat. K mírnému růstu 
dojde u ORJ realizují schválené dotační projekty a u prostředků na osobní náklady (ve výši 
inflace). U kapitálových výdajů obsahuje rozpočtový výhled pouze již smluvně uzavřené akce, tj. 
1 233,89 tis. Kč na základě uzavřené „Smlouvy o poskytování energetických služeb“. Do rozpočtu 
na rok 2021 pak budou převedeny prostředky na investiční akce nedokončené letos („III. etapa 
revitalizace sídl. 9. Května“, PD IPOS). V souvislosti se „zásobníkem akcí“ vznesla Ing. 
Fomiczewová dotaz k budově CSS na Ježkové ul. – dlouhodobě nevyhovující stav rozvodů vody a 
elektřiny a dopady změny režimu poskytovaných služeb (ukončení „chráněného bydlení“) na 
stávající klienty. Členové FV v diskusi vyjádřili názor, že by stávající klienti měli být co nejdříve 
seznámeni s konkrétními dopady změny režimu na výši jimi hrazených nákladů a rozsah 
poskytovaných služeb (konkrétní organizační, finanční a smluvní podmínky).  
 
Návrh na usnesení 
 
Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu 
města Jeseník na r. 2021-2023 a Zásobník investičních akcí k Střednědobému výhledu rozpočtu 
města Jeseník na r. 2021-2023. 
 
Hlasování: Přítomno: 3  Pro:3      proti: 0  zdržel se: 0 
 
Návrh usnesení byl přijat.  
 
 
 

6) Různé 
 
Ing. Vidláková vznesla dotaz k ukončení výplaty darů z rozpočtu města pro žáky nastupující do 1. 
ročníků Jesenických středních škol. Dle Ing. Buchty byla tato podpora nahrazena příspěvkem 
Olomouckého kraje. Ing. Fomiczewová se dotazovala na současné využití budovy bývalé 
knihovny a záměry města s touto budovou. V následné diskusi se členové FV vyslovili pro prodej 
budovy, pokud město nezíská dotaci na její finančně náročnou rekonstrukci.  Připomínku Ing. 
Fomiczewové k technickému stavu betonové lávky na Nábřežní ul. předá Ing. Buchta Oddělení 
majetku města. 
 

7) Závěr 
 

Příští řádné zasedání FV  se uskuteční 27. 10. 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 


