
Zápis z 17. zasedání finančního výboru ze dne 26. 10. 2021 
 

Přítomni:  pan Lindovský, paní Špangerová, pan Trhlík 
 
Omluveni:  Ing. Vidláková, Ing. Fomiczewová, 
 
Hosté: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, paní Frenštátská, Ing. Urban 
 
Zapisovatel: Ing. Karel Buchta 
    

1) Zahájení  
 

Jednání zahájil tajemník výboru Ing. Buchta, který po přivítání všech přítomných omluvil 
neúčast Ing. Fomiczewové a Ing. Vidlákové. 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) 5. změna rozpočtu města na rok 2021 
3) Různé 
4) Závěr  

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

1) 5. změna rozpočtu města na r. 2021 
 

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. V 5. změně 
rozpočtu se navyšují příjmy o 2 095 tis. Kč, z toho 2 075 tis. Kč představuje vyšší příjem z daně 
právnických osob, 20 tis. Kč dar na opravu dětských hřišť. Celkové výdaje se rovněž navyšují o  2 
095 tis. Kč, z toho 242 tis. Kč připadá na běžné výdaje a 1 853 tis. Kč na kapitálové výdaje. U 
kapitálových výdajů se převádí 1 mil. Kč ze schválených prostředků akce „rekonstrukce 
bytových domů u kasáren"  na stavebně-technický a dendrologický průzkum Smetanových sadů, 
o 1 mil. Kč se na základě výběrového řízení navyšuje akce „požární zbrojnice“ (přesun 
z rozpočtové rezervy ORJ 1), nově se zařazuje PD na rekonstrukci kina ve výši 1 mil. Kč (přesun 
z provozní rezervy ORJ 16), o 400 tis. Kč se snižují prostředky na drobnou PD (přesun na 
provozní výdaje) a o 253 tis. Kč se navyšuje investiční příspěvek pro MŠ Jiráskova a K. Čapka 
(přesun z provozních výdajů). U běžných výdajů  dochází k navýšení příspěvku na provoz pro 
CSS ve výši 2 mil. Kč (1 mil. Kč přesun z rozpočtové rezervy na ORJ 1), o 1 095 tis. Kč se navyšují 
prostředky pro TsJ, a. s. (komunikace, zeleň, pohřebnictví, VO), 450 tis. Kč se vyčleňuje na 
městského architekta (přesun z rozpočtové rezervy ORJ 1) a o 400 tis. se navyšují výdaje na 
studie a analýzy (přesun z investic).  
 
 
 



 
Návrh na usnesení 
 
Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 5. změnu rozpočtu města na rok 
2021 spočívající v RO 2322021 – RO 241/2021, kterou se příjmy zvyšují o 2 095 tis. Kč, výdaje 
se zvyšují o 2 095 tis. Kč  a financování se nemění a celkový objem rozpočtu se upravuje na 471 
608 535,37 Kč.  
 
Hlasování: Přítomno: 3  Pro:  3        proti:  0     zdržel se: 0 
 
 
Návrh usnesení byl přijat.  
 
 
 

2) Různé 
 
V rámci bodu informoval Ing. Buchta přítomné o vývoji daňových příjmů. Lepší inkaso sdílených 
daní se týká DPH (růst spotřeby, inflace) a daně z příjmů právnických osob, ostatní daňové 
příjmy jsou v souladu s očekáváním. Vzhledem k termínu převodu daňových příjmů v závěru 
roku (poslední týden prosince), bude případný přebytek použit pro financování rozpočtu r. 2022 
(střednědobý výhled zapojuje 25 mil. přebytku z r. 2021). Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová pak 
informovala o realizaci multifunkčního hřiště – otevření se plánuje v prosinci. 
 
 

3) Závěr 
Příští řádné zasedání FV  se uskuteční 7. prosince 2021, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. 
Tovární. Ing. Buchta poděkoval všem za aktivní účast a ukončil jednání. 
 
 
 
 

       Rudolf Lindovský 
            předseda FV  
 

Zapsal: Ing. Buchta 


