
Zápis č. 4/2015 
z jednání finančního výboru konaného dne 17.06.2015 

 
 
Přítomni : Ing. Koplík Mgr. Bozděchová, Ing. Hřeben, Ing. Knápek, p. Svoboda, 

Ing. Veverka, p. Kupková 
 Ing. Hladík, Mgr. Seifert, Ing. Doležel, Ing. Leško   
 
 
Program : 1. Závěrečný účet a účetní závěrka města Holešova za rok 2014 
 2. Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků města za rok 

2014 
 3. Rozpočtové opatření č. 3/2015 
 4. Kontrolní činnost v I. pololetí 2015 
 5. Plán kontrolní činnosti na II. pololetí 2015 
 6. Posouzení plánované změny organizace společností města, MKS a 

ORJ 63 
 7. Různé 
  
 
Jednání finančního výboru zahájil předseda výboru Ing. Koplík. Seznámil členy výboru 
s programem jednání.  
 
Ad. 1. Se závěrečným účtem města za rok 2014 seznámil členy výboru vedoucí finančního 
odboru Ing. Leško. V závěrečném účtu jsou obsaženy informace o hospodaření města a jeho 
organizací za uplynulý rok, údaje o hospodaření s majetkem města. Součástí je také zpráva 
auditora. Auditor Ing. Hladík zhodnotil ve zprávě pro vedení města a finanční výbor základní 
ekonomické ukazatele, kdy město v návaznosti na kladný hospodářský výsledek navýšilo 
vlastní kapitál a snížilo dlouhodobé závazky. Město dlouhodobě sleduje základní ukazatele 
dluhové služby a likvidity, které dokumentují příznivý vývoj, což ukazuje předpoklad 
pozitivního trendu do příštích let. V diskusi Ing. Veverka upozornil, že dluhová služba ve výši 
5% pracuje jen s přímými úvěry, ale nezodhledňují se splátky dlouhodobých závazků (např. 
Bořenovská), dále doporučil pro příští období zvlášť vyčlenit zdaňovanou činnost města, 
doplnit závěrky společnosti s r.o. a opětovně navrhl zvýšit koeficient daně z nemovitostí a 
příjmy za pronájem kotelen Tepelnému hospodářství. P. Svoboda s radostí konstatoval, že 
auditor potvrdil dobré hospodaření města v minulém období, Tepelné hospodářství rozšiřuje 
svoji činnost, k čemuž používají vytvořený zisk (např. budování kogeneračních jednotek). Po 
diskusi a hlasování (6 pro) finanční výbor doporučil zastupitelstvu Závěrečný účet za rok 
2014 schválit. 
 
Ad2. Zápis o inventarizaci majetku a závazků je součástí účetní závěrky města. Inventarizace 
byla provedena podle plánu, komise neshledaly žádné vážné inventarizační rozdíly. V diskusi 
se členové výboru dotazovali na vymáhání pohledávek. Po diskusi a hlasování (6 pro) bylo 
zastupitelstvu doporučeno účetní závěrku za rok 2014 schválit. 
 
Ad3. S návrhem rozpočtového opatření seznámil finanční výbor Ing. Leško, ve kterém se 
příjmová i výdajová stránka zvyšuje o 8.169 tis. Kč. Mimo účelově dané dotační akce se do 
rozpočtu města zařazují akce na rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce chodníků, 
demolici domu ve Všetulích, přeložku NN v rámci akce kruhová křižovatka ve Všetulích, daň 
z převodu nemovitých věcí za pozemky prodané Zlínskému kraji. Do rozpočtu se dále zařazují 
spoluúčasti k dotacím na zateplení domu čp. 1400, stroje pro fitness hřiště pro seniory a 



nákup kompostérů a kontejnerů. Ing. Leško dále informoval o zamítnutí žádosti o dotaci na 
revitalizace sídliště Novosady a požadavek Hasičského záchranného sboru na vrácení částky 
za prodej požárního automobilu. Po diskusi a hlasování (6 pro) bylo zastupitelstvu města 
doporučeno rozpočtové opatření č. 3 schválit dle předloženého návrhu. 
 
Ad. 4. Předseda výboru Ing. Koplík informoval o provedených kontrolách. U kontroly MKS se 
čeká na vyjádření kontrolované osoby, kontroly MěP a nájmů bytů a nebytů včetně prodeje 
zbytného majetku se uskuteční do konce června. Dále byla provedena kontrola správy majetku 
města (ORJ 63), kde příjmy za rok 2014 činily cca 70 tis., výdaje cca 1 mil. Kč. ORJ má ve 
správě 5 dětských hřišť, pro jejich údržbu by bylo potřeba zvýšit rozpočet a vybudovat další 
(např. Američák). Bylo by třeba zvýšit propagaci nebo zavést rezervační systém. 
 
Ad.5. Pan předseda vyzval členy výboru k předložení námětů pro kontrolní činnost na 2. 
pololetí roku 2015. Z návrhů, které nebyly uspokojeny v 1. pololetí zbývá kontrola Holešovska 
a akce milion.  
 
Ad. 6. S navrhovanou změnou společností s r.o., MKS a ORJ. 63 seznámil členy výboru 
místostarosta Ing. Doležel. Každá z těchto organizací má správu majetku, cílem reformy je  
soustředit činnost do jedné příspěvkové organizace zabývající se správou majetku, teplo a 
služby spojit  do s.r.o. Služby města a MKS by se zabývala jen kulturou. V diskusi se Ing. 
Hřeben dotazoval na zpracování analýzy výhod a nevýhod plánované změny. P. Svoboda 
poukázal na nutnost vzniku správy majetku, Ing. Veverka upozornil na stabilizaci situace pro 
možná srovnání, na názory ředitelů příslušných organizací. Materiál reorganizace je 
předložen již teď široké diskusi, bude postupně propracován, tak aby se případní změny mohly 
realizovat od 1.1.2016. 
 
Ad. 7. V diskusi se Ing. Veverka dotazoval na důvody zrušení veřejné zakázky na tiskové 
řešení úřadu – chybné zadávací podmínky. 
 
 
Další jednání finančního výboru se uskuteční ve středu 16.9.2015 v 17,00 hod. 
 
 
 
 
 
 
V Holešově dne 17.06.2015  Ing. Martin Koplík 
Zapsala: Ilona Kupková předseda finančního výboru 


