
ZÁPIS 
z 3. zasedání finančního výboru ze dne 7. 2. 2023 

 
 
Přítomni: Ing. Fomiczewová, paní Lukáčová, Ing. Kuba Ing. Fomiczewová, pan Lindovský 
 
Omluveni: Mgr. Kameník  
 
Hosté: paní Frenštátská  
 
Zapisovatel: Ing. Karel Buchta 
    

1) Zahájení  
 

Jednání zahájil předseda finančního výboru (dále jen FV) Ing. Kuba, který přivítal všechny 
přítomné a omluvil nepřítomnost Mgr. Kameníka (pracovní jednání). Konstatoval, že FV je 
usnášeníschopný (z 5 členů FV jsou přítomni 4). Informoval přítomné, že po konzultaci 
s tajemníkem města nebudou zástupci vedení města automaticky přítomni na jednáních FV. 
Následně seznámil přítomné s předloženým programem a předal slovo Ing. Buchtovi.  
 
Program jednání: 
 

1) Zahájení  
2) 1. změna rozpočtu města na rok 2023  
3) Transfery NNO dle dotačních programů z rozpočtu města na rok 2023 
4) Různé  
5) Závěr  

 
Nebyl vznesen návrh na změnu či doplnění programu jednání, bylo hlasováno o předloženém 
programu. 
 
Hlasování: Přítomno:  4  Pro:  4       proti: 0                  zdržel se: 0 
 
Program byl schválen.  
 
 

2) 1. změna rozpočtu města na r. 2023 
 

K projednávanému bodu byl pozván vedoucí oddělení majetku Mgr. Wind. Ing. Buchta 
informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Příjmy se navyšují o 4 609 tis. 
Kč (dobropis TSJ, za r. 2022 z mandátní smlouvy 3 909 tis. Kč a 700 tis. Kč odvod MKZ 
z investičního fondu na rekonstrukci kina, akci bude realizovat město). Celkové výdaje se zvyšují 
o 22 057 tis. Kč. Běžné výdaje se zvyšují o 13 392 tis. Kč. Jedná se o navýšení výdajů na mandátní 
smlouvu a jmenovité akce realizované TSJ (zeleň, komunikace, veřejné osvětlení, hřbitov) cca. 
6 508 tis. Kč, na transformaci TSJ 800 tis. Kč (právní služby), na poradenské a konzultační služby 
v tepelném hospodářství 1 mil. Kč, opravy CZT 1 mil. Kč, rezervy na vratky nedočerpaných 
dotací (projekty školství) 1,5 mil. Kč, na prolongaci  „energetických štítků“ 400 tis. Kč, na oprava 
kantýny v budově IPOS 1,5 mil. Kč,  převod nedočerpaného zůstatku SF z r. 2022 cca. 950 tis. Kč, 
výměna písku ve filtrech na  koupališti 200 tis. Kč. 
Kapitálové výdaje se navyšují o 8 665 tis. Kč, největší akcí je za 7 mil. Kč rekonstrukce veřejného 
osvětlení (výměna za úsporná svítidla, dotace), 700 tis. Kč elektroinstalace kina (havarijní stav), 
o 500 tis. Kč se navyšuje PD na akci škola Kalvodova,  500 tis. Kč na různé PD – podrobný rozpis 
u jednotlivých rozpočtových opatření. Financování se navyšuje o 17 448 tis. Kč, z toho vlastní 
zdroje o 22 448 tis. Kč, úvěr se snižuje o 5 mil. Kč (nahrazení vlastními prostředky).  V následné 



diskusi zodpověděl Mgr. Wind dotaz Ing. Kuby na vysoké náklady na opravu kantýny (1,5 mil. 
Kč) – po ukončení stávajícího nájemce byl zjištěn nevyhovující stav prostor (hygiena, přístup 
atd.) a v návaznosti na projekt rekonstrukce budov IPOS bylo zvoleno komplexní řešení v ceně 
od 800 tis. – 1 mil. Kč. To nezahrnuje s výjimkou chladící vitríny další vybavení  (vybaví si 
budoucí nájemce) a neřeší prostor před kantýnou. Paní Lukáčová se dotazovala na reorganizaci 
TSJ (800 tis. Kč na poradenství), zda uvažovaná budoucí struktura byla projednána s ostatními 
obcemi a zmínila postup Bruntálu, kde tento problém vyřešili úpravou předmětu podnikání  – 
dle Mgr. Vinda se jedná o právní služby, cena bude nižší (cca. 600 tis. Kč), vyčleněním 
odpadového hospodářství se vyřeší problém se zadáváním zakázek TSJ (město a obce  by mohly 
zadávat přímo), dotčené obce se vyjádřily kladně, postup Bruntálu dle něj není v pořádku. Ing. 
Fomiczewová  se dotazovala na částku 1 mil. Kč na poradenské služby v tepelném hospodářství – 
dle Mgr. Winda je oblast CZT nutno co nejdříve koncepčně vyřešit, stávající provozovatel 
SATEZA do zařízení neinvestoval, budou nutné vysoké investice – posudek by měl zjistit stav a 
cenu CZT a navrhnout varianty dalšího postupu (nový provozovatel, prodej), částka je odhad, 
bude výrazně nižší. Ing. Kuba se dotazoval na akci rekonstrukce VO a případné zhodnocení 
volných prostředků města – dle Ing. Buchty se jedná o výměnu sodíkových svítidel za úsporné 
osvětlení, výdaje musí město profinancovat, dotaci dostane až po realizaci. Město nemá volné 
zdroje pro finanční investice (prakticky všechny prostředky jsou zapojeny v rozpočtu, změny 
financování schvaluje zastupitelstvo a nelze tak pružně reagovat na případné změny). Město má 
„volné zdroje“ na běžném účtu u UniCreditBank s úročením jednodenní pribor -1,25%.  (příjem 
za r. 2022 cca. 5,5 mil Kč). Ing. Fomiczewová se dotazoval na PD školní budova Kalvodova – dle 
Ing. Buchty se jedná o prováděcí projektovou dokumentaci na připravovanou rekonstrukcí 
budovy, která dnes slouží jako speciální škola (zřizovatel kraj) pro dětské klienty PLL a.s.,  po 
rekonstrukci by v objektu vedle speciální školy  byla i MŠ Montesori – možná dotace cca. 20 mil. 
Kč, dofinancování město. Pan Lindovský potvrdil podíl města cca. 10 mil. Kč (zkusí se ještě 
dofinancování z MAS V. Priesznitze). Jednání opustili Mgr. Wind a paní Frenštátská. Před 
hlasováním vznesla Ing. Fomiczewová protinávrhy k navrženému usnesení. 
 
 
Návrh na usnesení 
 
Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města zastavit práce na PD na 
rekonstrukci školní budovy na ul. Kalvodova a objekt následně prodat.  
 
Hlasování: Přítomno:  4  Pro: 4       proti: 0    zdržel se: 0 
 
Návrh usnesení byl přijat.  
 
Návrh na usnesení 
 
Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit radou města doporučenou  1. 
změnu rozpočtu města na rok 2023 s touto změnou: RO 37/23 (oprava kantýny IPOS) snížit o 
300 tis. Kč na 1 200 tis. Kč,  RO 42/23 (tepelné hospodářství poradenství) snížit o 200 tis. Kč na 
800 tis. Kč, RO 34/23 prováděcí PD na školní budovu na ul. Kalvodova snížit o 500 tis. Kč. 
 
Hlasování: Přítomno:  4  Pro: 4       proti: 0    zdržel se: 0 
 
Návrh usnesení byl přijat. 
 
Návrh na usnesení 
 
Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení příspěvku na Krytý 
bazén Česká Ves o 500 tis. Kč (celkem 985 tis. Kč).  
 



Hlasování: Přítomno:  4  Pro:3      proti: 0    zdržel se: 1 
 
Návrh usnesení byl přijat  
 
 

3) Transfery NNO dle dotačních programů z rozpočtu města na rok 2023 
 
Ing. Buchta seznámil členy finančního výboru s předloženým materiálem, kdy se FV vyjadřuje k 
poskytovaným dotacím nad 50 tis. Kč, nižší částky jsou v kompetenci rady města. V rozpočtu 
města je pro rok 2023 vyčleněno na dotace celkem 5 005 tis. Kč, z toho rada města přidělila 975 
tis. Kč, 3 387 tis. Kč bude schvalovat zastupitelstvo města a 643 zůstává k rozdělení pro zbytek 
roku.  
 
Návrh na usnesení 

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města na rok 2023 pro Krytý bazén Česká Ves ve výši 985 tis. Kč a u ostatních 

žadatelů schválit uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2023 v částkách 

doporučených radou města. 
 

Hlasování: Přítomno:  4  Pro: 3                proti:  0              zdržel se: 1  
 
Návrh usnesení byl přijat.  
 
 
 

 
4) Různé 

 
V rámci bodu nebyly vzneseny žádné dotazy.  
 
 
 

5) Závěr 
 
Ing. Kuba poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání. Příští řádné zasedání 
FV  se uskuteční  4. dubna 2023, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. Tovární.. 
 
 
 
 
 

       předseda FV 
         Ing. Kuba 
 

Zapsal: Ing. Buchta 
 
 


