
ZÁPIS 
z 20. zasedání finančního výboru ze dne 12. 4. 2022 

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

1) Zahájení  
 

Jednání zahájil tajemník výboru Ing. Buchta, který po přivítání všech přítomných omluvil 
neúčast paní Špangerové (nemoc) a Ing. Vidlákové (zdravotní důvody). 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) 3. změna rozpočtu města na rok 2022 

2) Dodatek ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. číslo 99019331076 

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.  
 
 
Návrh usnesení byl přijat.  
 

2) 3. změna rozpočtu města na r. 2022 
 

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Příjmy se navyšují 
o 329 tis. Kč (příjem z prodeje pozemků 213 tis. Kč, 42 tis. Kč dar PL Medical, s r.o. na dětské 
hřiště, 50 tis. Kč, sankční platba, zbytek pronájmy, pacht). Celkové výdaje se zvyšují o 49 141 tis. 
Kč. Běžné výdaje se zvyšují o 3 214 tis. Kč. Jedná se o navýšení výdajů na jmenovité akce 
realizované TSJ (964 tis. Kč komunikace, 400 tis. Kč, výměna osvětlení Denisova, 440 výměna 
svítidel fotbalové hřiště, 310 tis. Kč zeleň + repase lezecké stěny ve Smetanových sadech), 390 
tis. Kč výměna písku filtrů koupaliště a 500 tis. Kč na poradenství, geotechnický průzkum letního 
divadla, 700 tis. Kč navýšení příspěvku pro ZŠ Nábřežní na teplo (zvýšení cen CZT), 300 tis. Kč 
rezerva krizové řízení, 100 tis. Kč dar záchrance, 70 tis. Kč dofinancování příspěvku na krytý 
bazén. Kapitálové výdaje se navyšují o 45 927 tis. Kč, nově se zařazují „stavební úpravy vodní 
nádrž Denisova“ 12 941 tis. Kč (vypadává výdaj 491 tis. Kč na PD), revitalizace proluky u 
tržnice12 500 tis. Kč, 15 mil. Kč na obnovu místních komunikací ul. Poštovní, Dittersdorfova, 
Nerudova, Lipovská atd., 2,2 mil. Kč investiční dotace CSS na pořízení vícemístného os. vozidla 
(projekt IROP), 2 mil. Kč architektonická soutěž Smetanovy sady, 1 mil. Kč PD školka Kalvodova, 
600 tis. Kč PD zateplení Beskydská, 500 tis. Kč zateplení Janáčkova 753, 500 tis. Kč parčík u 
Albertu (250 tis. dotace MAS). Financování se zvyšuje o 48,8 mil Kč.  



V následné diskusi zodpověděl pan Vlazlo dotaz pana Lindovského na architektonickou soutěž 
Smetanovy sady (2 mil. Kč) – jedná se o řešení prostoru od Ovčího mostu po tenisové kurty a 
letní divadlo, součástí by byla obnova lávky (lepší přístup do parku) a jeho celková rekonstrukce, 
park by měl stát turistický cílem, realizace v delším časovém horizontu, dále vysvětlil postup 
města u školky Kalvodova- budova potřebuje rekonstrukci, kraj je zřizovatelem školy, která 
slouží pro klienty PLL, a.s. (platí velmi nízký nájem), Ing. Fomiczewová navrhla objekt prodat.  
Před hlasováním návrhu usnesení vyslovila Ing. Fomiczewová nesouhlas s vysokým navýšením 
výdajové části rozpočtu (město by mělo mít finanční rezervu min. 30 mil. Kč) a doporučila o tuto 
částku snížit investiční výdaje. Protinávrh k usnesení předložen nebyl.  
 
 
Návrh na usnesení 
 
Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 3. změnu rozpočtu města na rok 
2022 spočívající v RO 66/2022 – RO 79/2022, kterou se příjmy zvyšují o  329 274,32 Kč, výdaje 
se zvyšují o 49 141 351,- Kč a financování se zvyšuje o 48 812 076,68 Kč a celkový objem 
rozpočtu se upravuje na 434 387 020,08 Kč.  
 
Hlasování: Přítomno: 3   Pro: 1        proti: 1    zdržel se: 1 
 
Návrh usnesení nebyl přijat.  
 
 
3) Dotatek ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. číslo 99019331076  

 
Ing. Buchta uvedl projednávaný bod programu - město využívá město revolvingový úvěr 
Komerční banky, a. s., s úvěrovým rámcem (limit) 27 mil. Kč. V rozpočtu města na r. 2022 je 
zapojeno 23,5 mil. Kč na dofinancování stavby požární zbrojnice. V rámci 3. změny rozpočtu se  
zapojují vlastní zdroje ve výši 48,8 mil. Kč a město tak prakticky vyčerpalo své finanční rezervy 
(celkem do rozpočtu r. 2022 zapojeno 148,8 mil. Kč). Na základě požadavku vedení na zajištění 
financování připravovaných akcí města ve zbytku r. 2022 byly osloveny banky, u kterých má 
město Jeseník vedeny své účty (Komerční banka, a. s., a UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a.s.). Vzhledem k napjatému termínu  a srovnatelných podmínkách (bez ručení, žádné 
poplatky, úrok placen pouze z čerpané částky) doporučuje realizovat nabídku Komerční banky, 
a. s., a formou dodatku č. 1 zvýšit limit revolvingového úvěru na 75 mil. Kč (návrh smlouvy od 
UniCredit Bank Czech Republic není k dnešnímu dopracován). Vedle navýšení limitu umožní 
uzavření dodatku elektronickou komunikaci s bankou. 
 
Návrh na usnesení 
 

1. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení limitu revolvingového 
úvěru na 75 mil. Kč. 

2. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města uzavřít  s Komerční bankou, a. s., se 
sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054, Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o revolvingovém úvěru ze dne 15. 11. 2017, reg. číslo 99019331076.  

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

 



 
 

4) Různé 
 

Nabyly vzneseny žádné dotazy. 
 
 

5) Závěr 
 
Příští řádné zasedání FV  se uskuteční 7. června 2022, 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 
 
 
 


