
Zápis č. 2/2017 
z jednání finančního výboru konaného dne 19. 4. 2017 

 
Přítomni : Ing. Koplík Mgr. Bozděchová, Ing. Hřeben, Ing. Karhan,                 

Ing. Veverka, p. Kupková 
 Ing. Leško   
 
Program : 1. Změna rozpočtu č. 2/2017 
 2. Různé 
  
 
Jednání finančního výboru zahájil předseda výboru Ing. Koplík. Seznámil členy výboru 
s programem jednání.  
 
Ad. 1. S návrhem rozpočtového opatření č. 2 seznámil členy výboru vedoucí finančního 
odboru Ing. Leško. Předložený návrh rozpočtového opatření předpokládá zvýšení příjmů o 
10.202 tis. Kč, výdajů o 12.202 tis. Kč, saldo příjmů a výdajů je vyrovnáno financováním ve 
výši 2.000 tis. Kč, což je zůstatek fondu kultury, sportu a vzdělávání z předchozích let. 
V příjmové části se zařazují dotace na zřízená veřejně prospěšná místa, na sociálně právní 
ochranu dětí, podporu sociální práce v ORP Holešov, na akceschopnost jednotky hasičů 
Holešov, výkon lesního hospodáře, dotace pro 2. Základní školu na projekt rovný přístup ke 
kvalitnímu vzděláván a pro Centrum pro seniory na zajištění dostupnosti sociálních služeb. 
Z důvodu ukončení 1 dohody o pěstounské péči vracíme část příspěvku na pěstounskou péči 
úřadu práce. Členové výboru se dotazovali na projekt sociální podpory v ORP – jedná se 
zvýšení dostupnosti a profesionalizace práce v rámci výkonu přenesené působnosti, projekt 
trvá do konce ledna 2019, v rámci projektu jsou přijatí a sociální pracovníci. Podrobnější cíle 
a přínos projektu budou zaslány po dohodě s vedoucí sociálního odboru. Dále se členové 
výboru dotazovali na dotaci na výkon lesního hospodáře – žádá oddělení životního prostředí 
ministerstvo zemědělství – jedná se o poradenskou službu, kterou jsou pověřeny Lesy ČR, s.p. 
pro malovlastníky lesů do 50 ha. Dotace na akceschopnost jednotky SDH kategorie JPO II a 
je určena na odměny za zabezpečení připravenosti k výjezdu, opravy požární techniky, věcné 
vybavení, odbornou přípravu apod. Mimo účelově dané dotační prostředky se do výdajové 
části rozpočtu zařazují prostředky na opravu vybraných komunikací výfrézky z ulice 6. 
Května, opravu chodníků a kašny na náměstí, pořízení vzduchotechniky ve Smuteční síni na 
hřbitově. Diskusi vyvolala částka na revitalizaci ulice 6. Května, kde rozpočtovaná částka 
dosáhla výše 18 mil. Kč. Stavbu komunikace, zpevněných plocha, chodníků činí cca 12 MIL. 
Kč (proběhlo výběrové řízení, které vyhrála firma KKS), probíhá výběrové řízení na 
rekonstrukci VO  cca 3 mil, rekonstrukce zeleně cca 2 mil Kč, přeložka sítě O2 asi 0,8 tis. Kč. 
Další diskutovanou akcí bylo úprava dopravního značení – přechod před poštou, kdy by mělo 
dojít k trvalému značení bílou čárou a po znovuotevření ulice 6. Května by proběhly trvalé 
stavební úpravy dle projektu. Diskutovalo se o vhodnosti umístění přechodu před poštu, či o 
úpravy stávajícího přechodu dle dřívější studie Ing. Alstera. Dalším diskutovaným výdajem 
byla částka 1900 tis. Kč na opravu historických omítek a repasi oken poslední strany zámku, 
jedná se o 2 okna v zámecké kapli a opravu soklové části fasády. Jednalo se o výši ceny za 
repasování oken – vysoká cena, zda jsou variantní nabídky řešení situace, písemné vyjádření 
památkářů, řešení v rámci již uzavřené smlouvy apod. FV proto doporučuje zastupitelstvu 
zvážit  další nabídky variantního řešení  opravy omítek poslední stany zámku. Dále je 
v rozpočtu vyčleněna částka na finanční vyrovnání závazků s nájemcem krytého bazénu. 
Jedná se o kompenzaci stavebních úprav jako zhodnocení objektu na základě znaleckého 
posudku a odprodej mobiliáře na základě nabídky nájemce. V diskusi bylo poukazováno na to, 
že k 30.4. končí smlouva stávajícímu nájemci, není vyřešeno vyrovnání a vyjasněn další 



provoz bazénu (nájemní smlouva s novým nájemcem), není jasný důvod rady města měnit 
poměr vyrovnání mezi zhodnocením objektu a odkupem mobiliáře. Členové dále doporučují  
zkonzultovat finanční vyrovnání s daňovým poradce (hlavně záležitost DPH). FV proto 
konstatuje, že je znepokojen postupem řešení ukončení nájemní smlouvy a převzetím objektu 
novým subjektem, kdy k dnešnímu dni není zcela jasná forma a výše finančního vyrovnání 
mezi městem a nájemcem. Na nutnost včasné přípravy finanční výbor upozorňoval již více než 
před rokem. Další diskuse proběhla o dotaci spolku Atletika, z.s. na rekonstrukci stadionu 
Míru. Spolek byl úspěšný při získání dotace a město se zavázalo přispět spolku na spoluúčast 
k dotaci. Členové výboru se dotazovali na způsob administrace dotace, majetkové vztahy a 
řešení budoucích rizik (udržitelnost projektu, odpovědnost, případné sankce apod.). Proto FV 
doporučuje zastupitelstvu mít ošetřená veškerá rizika ve vztahu k z.s. Atletika Holešov na 
rekonstrukci stadionu Míru. 
Nakonec po diskusi a hlasování (3 pro, 2 proti) Finanční výbor nedoporučuje zastupitelstvu 
schválit rozpočtové opatření dle předloženého návrhu. 
 
Ad. 2. Do plánu kontrolní činnosti se přidává kontrola financování provozu kluziště – 
kontrolu zajistí Ing. Koplík a Ing. Karhan. 
 
Členům výboru bude zaslána Směrnice o zadávání veřejných zakázek – zajistí Ing. Leško. 
 
Pověření pro získání údajů z Finančního úřadu pro posouzení koeficientu daně z nemovitosti 
pro Ing. Veverku – zajistí p. Kupková. 
 
Ing. Veverka se dotazoval na výběr lokality pro umístění dětského hřiště na Kráčinách, kde 
v blízkosti nově budovaného je staré dětské hřiště v dezolátním stavu – proč se neopraví 
stávající a do výběru lokality nejsou zainteresovaní občané z okolí, chybí celková koncepce 
dětských hřišť, nejsou opravovány stávající. 
 
Další jednání finančního výboru se uskuteční ve středu 21.6.2017 v 17,00 hod. 
 
 
V Holešově dne 19.4.2017  Ing. Martin Koplík 
Zapsala: Ilona Kupková předseda finančního výboru 


