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MUCB   19512/2021/FV 

Zápis č. 13 z jednání finančního výboru ze dne 12. 4. 2021 

Přítomni: Jaromír Fischer, Lucie Baslová, Michaela Misterková, Petr Novák, Filip Ulík, Boris 
Podhorský, Renata Rahmová, Barbora Tyglová, Eva Tožičková 

Omluveni: 

Neomluveni: 

Hosté: Šárka Jedličková, Tomáš Klinecký, Václav Hájek 

Jednání proběhlo formou videokonference 

     Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy a zahájil 13. jednání finančního výboru 
(17:05 hod.). Členové finančního výboru schválili program jednání. 
Program jednání: 

1. Minulý zápis
2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2021
3. OZV č. 1/2021, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4. Plán kontrolní činnosti
5. Různé

1. Minulý zápis

K zápisu z minulého jednání se vyjádřil pan Novák. Nesoulad ve výši dotace na vybudování
Moderního poradenského centra v čp. 507 vysvětlila ing. Jedličková. Ostatní členové bez výhrad. 

2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2021

Komentář k rozpočtovému opatření přednesla paní Jedličková. Okomentovala všechny změny
v plánovaném rozpočtovém opatření. Dále přítomné seznámila se zákonem č. 95/2021 Sb. Zákon o 
kompenzačním bonusu pro rok 2021, ve kterém je definováno poskytování kompenzací obcím.  
(Výše příspěvku obci se stanoví tak, že částka odpovídající čtyřem pětinám podílu obcí podle 
zákona upravujícího rozpočtové určení daní na vyplaceném kompenzačním bonusu se mezi obce 
rozdělí na základě prováděcího právního předpisu k zákonu upravujícímu rozpočtové určení daní, 
který stanoví procentní podíly jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daní, ve 
znění účinném ke dni, ke kterému je příspěvek poukazován Ministerstvem financí). Příspěvek 
poskytuje MFČR, prostřednictvím krajů. Předpokládáme, že k termínu jednání ZM bude výše 
příspěvku za první čtvrtletí známa. 

17:20 příchod paní Misterková, pan Klinecký 

     Pan Ulík shrnul plánované změny a vyzval přítomné k dotazům. Pan Novák vznesl dotaz 
na rozdíl mezi základními účty a účty fondů (jedná se o dva různé účty 231 – Základní běžný účet 
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ÚSC a 236 – Běžné účty fondů ÚSC), dále na výši zapojení finančních prostředků z minulých let 
(zde došlo k navýšení na částku 50 258 tis. Kč, k vysvětlení stav: účtu 231 k 31. 12. 2020 byl 
51 267 tis. Kč) a proč tedy nebyl zůstatek v plné možné výši zapojen už při plánování rozpočtu 
na rok 2021 a nebylo sníženo čerpání kontokorentu. Panu Novákovi by tento postup přišel 
vhodnější. Paní Jedličková odpověděla, že v tuto chvíli počítá se snížením výše kontokorentu 
v souvislosti s přijetím kompenzačního balíčku, k úpravě dojde v dalším rozpočtovém opatření. 
     Dalším projednávaným tématem bylo snížení položky na demolici koupaliště o 200 tis. Kč a 
navýšení provozního příspěvku PO Technické služby (v souvislosti s demolicí koupaliště) o 500 tis. 
Kč. Pan Novák žádal vysvětlení, na základě čeho byla v původním rozpočtu navržena částka 200 
tis. Kč, z jakého důvodu byla demolice přesunuta do kompetence Technických služeb a proč 
předchází realizace demolice schválení rozpočtového opatření v souvislosti s rizikem porušení 
rozpočtové kázně. Částka v rozpočtu byla na základě požadavku odboru rozvoje, jedná se 
o předpoklad v tu danou chvíli. V současnosti demolici financují Technické služby ze svého 
schváleného rozpočtu. V případě, že by nedošlo ke schválení navýšení příspěvku zřizovatele, 
musela by organizace hospodařit pouze se schváleným příspěvkem, bez ohledu na vyšší náklad 
na počátku roku. Pan Klinecký odpovídal na otázku přesunu demolice do kompetence Technických 
služeb. Zde došlo k přesunu v souvislosti s tím, že mají Technické služby v péči veřejná 
prostranství. Vedení města přišlo toto řešení vhodnější. Řešení prostřednictvím TS bylo pružnější a 
operativnější, než by bylo v případě řešení z města. Následně pan Novák rozporoval tato sdělení, že 
si nemyslí, že tato činnost souvisí s údržbou veřejných prostranství. TS nemají na demolice staveb 
oprávnění, a navíc, jak by se řešila případná škoda či zranění, z hlediska vlastnictví a správy. Dle 
sdělení pana Klineckého neprovádí tuto akci organizace TS. Demolici provádí externí firma 
na základě poptávky. S názorem pana místostarosty na přesun akce pan Novák nesouhlasí, a ani 
paní Baslová, která též vznesla dotaz na toto téma. 
     Dotaz k vybudování úsekového měření na silnici I/12 se vztahoval k ponížení rozpočtované 
částky na 500 tis. Kč. V návrhu rozpočtového opatření zůstala pouze částka na počáteční výdaje. 
V tuto chvíli, dle informací ŘSD, se na této komunikaci předpokládá oprava mostku. 
Na vybudování úsekového měření není v tuto chvíli spěch, nicméně je třeba akci připravit. Pan 
Klinecký seznámil přítomné se snahou zohlednit v rozpočtu akce podpořené dotací, akce výhradně 
z rozpočtu města lze v tuto chvíli ponížit. 
       
Usnesení:  
 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1 
na rok 2021 v předloženém znění.        7/2/0 
  
 
3. OZV č. 1/2021, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 
          Ing. Jedličková seznámila přítomné s důvodem pro změnu OZV č, 6/2020, jedná se o změnu 
v textu ve článku č. 6 (Osvobození a úlevy), konzultováno s MVČR. 
      
Usnesení: 
 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV č. 1/2021 
v předloženém znění.          8/0/1 
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4. Plán kontrolní činnosti 
 
     Pan Ulík navrhuje kontrolu investiční akce „Nové školní stravování, čp. 1099“, jedná se 
rozsáhlou investiční akci započatou v roce 2019, dokončenou v roce 2021 a podpořenou dotací ve 
výši 60 mil. Kč. 
     Pan Novák navrhuje provedení kontrolní činnosti ve spolupráci s kontrolním výborem. 
Na základě jeho návrhu, se souhlasem ostatních členů, kontaktuje pan Ulík předsedu kontrolního 
výboru a domluví se na dalším postupu. 
     Pan Hájek informoval přítomné, že pověření ke kontrolám příspěvkových organizací členům KV 
skončilo k 31. 3. 2021 a je třeba pověření obnovit. 
     Paní Jedličková seznámila přítomné s plánovanými kontrolami příspěvkových organizací, 
z důvodu schvalování účetní závěrky. I v letošním roce probíhají kontroly u příspěvkových 
organizací, kde za rok 2020 neprobíhá audit externím auditorem. (audit – Technické služby, CVIK, 
kontroly – Penzion ANNA, školy a školky). K těmto kontrolám členy FV výboru paní Jedličková 
přizvala.  
 
Usnesení 
 
     Finanční výbor schvaluje plán kontrol v roce 2020: investiční akce „Nové školní stravování“, 
Penzion a domov ANNA, MŠ Kollárova, MŠ Liblice, MŠ Sokolská, ZŠ Žitomířská a ZŠ Tyršova.
            9/0/0 
 
18:15 odchod pan Novák 
 
Usnesení 
 

1. Finanční výbor schválil kontrolní skupinu pro kontrolu investiční akce „Nové školní 
stravování“ ve složení: Ing. Miloslava Tůmová, Barbora Tyglová, Ing. Lucie Baslová a Ing. 
Filip Ulík.           
   

2. Finanční výbor schválil do kontrolních skupin ke kontrolám příspěvkových organizací:  
do kontrolní skupiny pro ZŠ Tyršova Ing. Baslovou,  
do kontrolní skupiny pro Penzion ANNA Ing. Ulíka,  
do kontrolní skupiny ostatních příspěvkových organizací nebyl nominován žádný ze členů 
finančního výboru.                                      8/0/0 
 
 

5. Různé 
  
     Nic do bodu různé. 
 
     Pan Ulík poděkoval všem online přítomným a jednání ukončil. 
      
Jednání ukončeno 18:20 hod 
 
 
Předseda finančního výboru: Ing. Filip Ulík 
 
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková  
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