
ZÁPIS 
z 2. zasedání finančního výboru ze dne 12. 2. 2019 

 
Přítomni: Ing. Fomiczewová,Ing. Vidláková, pan Lindovský, pan Trhlík 
 
Omluveni: paní Špangerová 
 
Hosté: Mgr. Bc. Blišťanová, paní Frenštátská, Ing. Konvičková 
 
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) 1. změna rozpočtu města na r. 2019 
3) Prodej MFC 
4) Dar na opravy kostela 
5) Různé  
6) 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.  
 
 

2) 1. změna rozpočtu města na r. 2019 
 

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Příjmy zvyšují o 
479 824,- Kč, výdaje se zvyšují o 11 508 840,- Kč a financování se zvyšuje o 11 029 016,- Kč. 
Zvýšení příjmů představují zejména vratky nevyčerpaných prostředků TSJ z r. 2018 (cca. 408 tis. 
Kč). O stejnou částku se navyšují provozní výdaje pro TSJ v rámci mandátní smlouvy, cca.  160 
tis. Kč představuje převod zůstatku SF dle platného statutu, 100 tis. Kč rezerva na krizová 
opatření a 72 tis. Kč stravovaní zaměstnanců. Výrazné je navýšení kapitálových výdajů (o 10 635 
tis. Kč).  Jedná se zejména o komunikaci a chodník Seifertova (6,5 mil Kč), chodník U Bělidla (1,5 
mil. Kč) a tvorba rezervy pro lokalitu „Za kotelnou“ (500 tis. Kč).  Částku 2 173 tis. Kč pak 
představuje investiční transfer pro příspěvkovou organizaci CSS  - 675 tis. Kč na výměnu oken a 
výplní na budově B, 1 450 tis. Kč pak na výměnu výtahu tamtéž. Financování se zvyšuje o 11 
029 016,- Kč. V následné diskusi byly podrobně probrány jednotlivé investiční akce, Ing. Buchta 
zodpověděl dotaz Ing. Fomiczewové na chodník „U Bělidla“ a rezervu pro lokalitu „Za kotelnou“, 
starostka Mgr. Bc. Blišťanová pak zdůvodnila zařazení stavby chodníku a komunikace na 
Seifertově ulici, akce je financována bez dotace. Dle Ing. Fomiczewové by mělo město stavět 
s dotací, pan Lindovský k výši ceny upřesnil, že kromě chodníku bude rozšířena i stávající 
komunikace a další odklad (čekání na přidělení dotace) není vhodný.  
 V souvislosti s mandátní smlouvou TSJ Ing. Fomiczewová  a Ing. Konvičková kritizovaly 
nedostatečnou údržbu chodníku na ul. Ježková a Beskydská, které využívají obyvatelé CSS, Ing. 



Fomiczewová  upozornila na špatný stav rozvodů (el., voda) v budově chráněného bydlení. Před 
hlasováním o předloženém usnesení navrhla Ing. Fomiczewová  následující usnesení.  
 
Návrh usnesení 
 
Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města realizovat akci „ MK + chodník 
Seifertova“ po přiznání dotace. 
 
Hlasování: Přítomno: 4   Pro: 2         proti: 1     zdržel se: 1 
 
Návrh usnesení nebyl přijat 
 
 
Návrh na usnesení 
 
Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 1. změnu rozpočtu města na rok 
2019 spočívající v RO 38/2019 – RO 45/2019, kterou se příjmy zvyšují o 479 824,- Kč, výdaje se 
zvyšují o 11 508 840,- Kč a financování se zvyšuje o 11 029 016,- Kč a celkový objem rozpočtu se 
upravuje na 335 432 507,99 Kč.  
 
Hlasování: Přítomno: 4   Pro: 4        proti:  0    zdržel se: 0 
 
Návrh usnesení byl přijat.  
 
 

3) Prodej MFC 
 
Bod uvedl Ing. Buchta, který shrnul historii MFC a možné varianty budoucího fungování a 
upozornil na riziko značných výdajů v související s nutnou obměnou hotelového mobiliáře, kdy 
stávající nízká výše nájmů zdaleka nekryje ani prostou reprodukci. V následné diskusi se členové 
FV shodli, že dosavadní způsob provozování MFC je pro město nerentabilní, ale město by se 
tohoto majetku nemělo zbavovat. 
 
Návrh na usnesení 
 
Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města neprodávat MFC a uložit oddělení 
majetku přijmout opatření k zefektivnění provozu. 
 
 
 
Hlasování: Přítomno: 4  Pro: 4       proti: 0     zdržel se: 0 
 
Návrh usnesení byl přijat.  
 

 
 

 
4) Dar na opravy kostela 

 
Bod uvedl Ing. Buchta, starostka Mgr. Bc. Blišťanová předala členům FV tabulku s přehledem 
příspěvků okolních obcí církvi. V následné diskusi se členové  finančního výboru shodli na 
následujícím usnesení.   
 
Návrh na usnesení 



 
Finanční výbor města nedoporučuje zastupitelstvu města zařadit do připravované 2. změny 
rozpočtu na r. 2019 částku dar Římskokatolické farnosti Jeseník na opravy kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Jeseníku. 
 
Hlasování: Přítomno: 4  Pro: 4       proti:  0    zdržel se: 0 
 
Návrh usnesení byl přijat.  
 

5) Různé 
 

Nebyly vzneseny žádné návrhy a dotazy. 
 

6) Závěr 
 
Příští řádné zasedání FV  se uskuteční 9. dubna  2019, 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 
 
 
 
 
 
 


