
ZÁPIS 
z 11. zasedání finančního výboru ze dne 27. 10. 2020 

 
Přítomni:  paní Špangerová, Ing. Vidláková, pan Lindovský, pan Trhlík,   
 
Omluveni: Ing. Fomiczewová 
 
Hosté:  s ohledem na „covid-19“ nezváni 
 
Zapisovatel: Ing. Karel Buchta 
    

1) Zahájení  
Jednání zahájil Ing. Buchta, přivítal všechny přítomné a omluvil neúčast Ing. Fomizcewové. 
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) 5. změna rozpočtu města na rok 2020 
2) Obecně závazná vyhláška města Jeseníku č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška města Jeseník č.5/2019 o místním poplatku z pobytu.  
3) Městské porodné 
4) Různé  
5) Závěr  

  
 
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) 5. změna rozpočtu města na rok 2020 
 
Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Příjmy se snižují o 
427 tis. Kč zejména z důvodu poklesu správních poplatků o 680 tis. Kč (registrace vozidel, 
sankce, „řidičáky“), zvýšily se příjmy z vymáhaných pohledávek o 200 tis. Kč, o 58 tis. Kč příjmy 
z parkování a povolení vjezdu a 25 tis. Kč dar na „Letní divadlo“.  Celkové výdaje se zvyšují o 996 
tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činí 964 tis. Kč. Největší položkou představuje 650 tis. Kč na 
koupi pozemků od ÚZSVM nad budovou „IPOS“. Ušetřené prostředky (350 tis. Kč) z akce 
„Azylový dům“ se převádějí na PD stavebních úprav „Rybníček“, k přesunu z provozních do 
kapitálových výdajů dochází u akcí „fotovoltaika budovy IPOS“(150 tis. Kč) a sítě pro fotbalové 
hřiště (110 tis. Kč), 54 tis. Kč jde na základní radiostanici pro MP. Zvýšení běžných výdajů o 30 
tis. Kč je vedle zmíněného přesunu (260 tis. Kč) a snížení náhrad v souvislosti s dopravními 
přestupky (90 tis. Kč) ovlivněno nákupem radiostanic pro MP (157 tis. Kč) a výdajem na 
velkoobjemový odpad (200 tis. Kč).  
 
 
 
 
 



Návrh na usnesení 

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 5. změnu rozpočtu města na rok 
2020 spočívající v RO 237/2020 – RO 245/2020, kterou se příjmy snižují o 427 000,- Kč, výdaje 
se zvyšují o 996 000,- Kč, financování se zvyšuje o 1 423 000, - Kč a celkový objem rozpočtu se 
upravuje na 379 183 976,07 Kč  

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

3) Obecně závazná vyhláška města Jeseníku č. 2/2020, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška města Jeseník č.5/2019 o místním poplatku z pobytu.  

 
Ing. Buchta seznámil členy  FV s předloženým materiálem. Cílem nové OZV je, v souladu se 
zněním zák. č  565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, navýšení místního poplatku 
z ubytování, tak, aby byl kompenzován výrazný propad příjmů města (cca. 700 tis. Kč za 
pololetí). Ten byl způsoben změnou zákona, která rozšířila okruh osob osvobozených od placení 
poplatku. Návrh OZV projednala rada města 26.10.2020 a svým usnesením doporučilo 
zastupitelstvu města stanovit sazbu poplatku ve výši 40 Kč (návrh OF byl 50,- Kč). V následné 
diskusi i s ohledem na předpokládaný výpadek příjmů města v r. 2021 (covid-19) bylo navrženo 
následující usnesení. 
 
Návrh na usnesení 
 
Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku 
města Jeseník č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Jeseník č.5/2019 o 
místním poplatku z pobytu, se zvýšením sazby poplatku na 50,- Kč. 

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

4) Městské porodné 
 

Členové FV byli seznámeni s předloženým návrhem na výplatu městského porodného a 
stanoviskem Komise pro občanské záležitosti rodinu a sociální věci. Vzhledem k výraznému 
propadu příjmů města v souvislosti s covid-19, je nutné omezit výdaje města. Jak správně uvádí 
důvodová zpráva, městské porodné nemá vliv na stabilitu počtu obyvatel města (pokračuje odliv 
mladých rodin) a není tak plněn cíl, pro který bylo zavedeno. Ing. Buchta informoval přítomné, 
že „porodné“ nebude projednávat listopadové zastupitelstvo a při projednání v radě města padl 
návrh na jeho zrušení a nahrazení osvobozením dětí do 3 let od poplatku za komunální odpad. 
V následné diskusi se vyslovil pan Lindovský pro zachování výplaty „porodného“ za stávajících 
podmínek a výši i pro rok 2021, Ing. Vidláková byla pro zrušení výplaty porodného a řešení 
podpory mladých rodin slevou pro děti do 3 let na poplatku za „odpad.“ Hlasováno bylo o obou 
návrzích. 
 
 
 
 
 



Návrh na usnesení 
 
Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit městské porodné ve výši 5000,- 
Kč na 1 narozené dítě dle stávajících pravidel pro kalendářní rok 2021. 
 
Hlasování: Přítomno: 4  Pro: 1         proti: 2    zdržel se: 1 
 
Návrh usnesení byl nepřijat.  
  
 
Návrh na usnesení 
 
Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města zrušit městské porodné a podporu 
mladých rodin řešit osvobozením dětí do 3 let narozených po 31. 12. 2020 od poplatku za 
„komunální odpad“. 
 
Hlasování: Přítomno: 4  Pro: 3         proti: 1    zdržel se: 0 
 
Návrh usnesení byl přijat.  
 
 

5) Různé 
 
Ing. Buchta seznámil členy FV s návrhem nových pravidel pro poskytování dotací města pro rok 
2021. Finanční výbor se nevyjadřuje k pravidlům a způsobu hodnocení žádosti, ale k celkové 
výši alokovaných dotačních prostředků, která pro rok 2021 činí 3 780 tis. Kč. V následné diskusi 
se členové FV s ohledem na covid -19 (výpadek příjmů města, nemožnost provozovat 
„volnočasové aktivity“) vyjádřili pro snížení celkové výše alokovaných dotačních prostředků pro 
rok 2021 o 1 mil Kč.  
 
Návrh na usnesení 
 
Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města upravit výši alokovaných dotačních 
prostředků města pro rok 2021 na částku 2 780 tis. Kč.  
 
Hlasování: Přítomno: 4  Pro: 4         proti: 01    zdržel se: 0 
 
Návrh usnesení byl přijat.  
 

6) Závěr 
 

Příští řádné zasedání FV  se uskuteční 8. 12. 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 


