
ZÁPIS 
ze 4. zasedání finančního výboru ze dne 11. 6. 2019 

 
Přítomni: Ing. Fomiczewová, pan Lindovský, pan Trhlík, Ing. Vidláková 
 
Omluveni: paní Špangerová 
 
Hosté:  paní Frenštátská 
 
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 2018 
3) Schválení účetní závěrky města za rok 2018 
4) Mezitímní účetní závěrka za 1. čtvrtletí r. 2019 
5) 3. změna rozpočtu města na rok 2019  
6) Návrh plánu práce finančního výboru na 2. pololetí r. 2019 
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 2018 
 
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 2018 
Krajským úřadem Olomouckého kraje, 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 2018 KÚ 
Olomouc:… nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona  č. 420/2004 Sb.). 
S předběžnými výsledky hospodaření města za rok 2018 byli členové FV seznámeni na svém 
dubnovém zasedání a následně byly zastupitelstvem města vzaty na vědomí. V následné diskusi 
zodpověděl Ing. Buchta dotaz Ing. Fomiczewové na výši příspěvku pro MŠ Kopretina (2 budovy a 
dvojnásobný počet dětí) a dotaz na odvody za porušení rozpočtové kázně (jedná se o dva v 
minulosti realizované dotační projekty, u kterých následná kontrola zjistila „pochybení“ – 
konečné rozhodnutí padlo v prosinci r. 2018). 
 
Návrh na usnesení 

1) Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města 
Jeseník za rok 2018 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 2018, uvedené v Závěrečném účtu města Jeseník za rok 2018, článek II. Tabulková 
část, tabulky č. 12/1 a 12/2. 
 

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

3) Schválení účetní závěrky města za účetní období r. 2018 
 
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. 
 
Hlasování: Přítomno: 4  Pro: 4     proti: 0    zdržel se: 0 
 
Návrh usnesení byl přijat.  
 

4) Mezitímní účetní závěrka za 1. čtvrtletí r. 2019 
 
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 května – příjmy i výdaje se vyvíjí 
s v souladu s upraveným rozpočtem. Ve srovnání s loňským rokem, stagnuje výběr DPH, lepší 
inkaso je daně ze závislé činnosti a daně z příjmů právnických osob, očekávaný propad nastal u 
daně z VHP (dopad nového zákona). Po zohlednění vývoje inkasa sdílených daní je reálný 
předpoklad naplnění rozpočtovaných příjmů v této oblasti. V souladu s rozpočtem jsou čerpány 
běžné výdaje, nižší čerpání kapitálových výdajů souvisí s posunem realizace některých 
připravovaných akcí. Od počátku roku vzrostla zadluženost o 2 mil. Kč na cca. 44 mil. Kč. 
 
Návrh na usnesení 

Finanční výbor města bere na vědomí informaci o řádném sestavení mezitímní účetní závěrky 
účetní jednotky města Jeseník k 31. 3. 2019 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. 2019 
 

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Příjmy se zvyšují o 
136 tis. Kč (smluvní pokuta zhotoviteli na akci CSA) celkové výdaje o 1 064 tis. Kč.  Běžné výdaje 
se navyšují o 617 tis. Kč  - navyšuje se oprava střechy ZUŠ (550 tis. Kč) a správní poplatky za 
vynětí ze ZPF (350 tis. Kč), pokles o 283 tis. Kč (přesun do investic). Kapitálové výdaje se 
navyšují o 447 tis. Kč. Vedle snížení kapitálových výdajů o 436 tis. Kč (úspory u realizovaných 
akcí) se navyšuje „PD energetické úspory Kachlíkáče“(100 tis. Kč), PD Skate park Bukovice (400 
tis. Kč), PD chodník sídl. Lipovská (200 tis. Kč). Přesun z běžných výdajů – investiční příspěvek 



MŠ Jiráskova (240 tis. Kč), 43 tis. Kč na akci „obnova dvou kamerových bodů“. Bez dopadu na 
rozpočet města se z rezervy přesunují nedočerpané prostředky pro hasiče (projekt Intereg V-A) 
Financování se navyšuje o 928 tis. Kč, zapojením přebytku z r. 2018. V diskusi Ing. Fomiczevová 
vyjádřila nesouhlas s výši navrhovaných výdajů na akci „oprava střechy ZUŠ“ (2400 tis. Kč) a „PD 
Skate park Bukovice“(400 tis. Kč), podobný názor vyslovila i Ing. Vidláková. 
 
Návrh na usnesení 
 
Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 3. změnu rozpočtu města na rok 
2019 spočívající v RO 118/2019 – RO 124/2019, kterou se příjmy zvyšují o 136 094,23 Kč, 
výdaje se zvyšují o 1 064 000,- tis. Kč, financování se zvyšuje o 927 905,77 tis. Kč a celkový 
objem rozpočtu se upravuje na 362 538 197,16 Kč.  
 
Hlasování: Přítomno: 4  Pro: 2      proti: 0    zdržel se: 2 
 
Návrh usnesení nebyl přijat.  
 

6) Návrh plánu práce finančního výboru na 2. pololetí r. 2019 
 

Bod uvedl Ing. Buchta, přítomni byli seznámeni s termíny zasedání finančního výboru v 2. 
pololetí roku 2019 a navrženým programem jednání. 
  
Návrh na usnesení 
 
Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán práce finančního výboru na 
2. pololetí roku 2019, dle přílohy zápisu ze 4. zasedání FV. 
 
Hlasování: Přítomno: 4  Pro:4      proti: 0  zdržel se: 0 
 
Návrh usnesení byl přijat.  
 

7) Různé 
 
Ing. Fomizcevová vznesla připomínku ke květinové úpravě centra města (holý páv). Ing. Buchta 
sdělil, že 10. 6. bylo radou města schváleno navýšení prostředků TSJ, a.s. na úpravu okolí 
prodejny Albert a Masarykova nám. o cca. 228 tis. Kč. 
 

8) Závěr 
 

Příští řádné zasedání FV  se uskuteční 10. září 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 
 
 
 
Příloha:  Plán práce finančního výboru na 2. pololetí roku 2019 
 


