
Zápis č. 2/2018 

z jednání finančního výboru konaného dne 17. 4. 2018 

 

Přítomni : Ing. Koplík Mgr. Bozděchová, Ing. Karhan, p. Svoboda, Ing. Veverka, 

p. Kupková 

 Ing. Leško   

 

Program : 1. Změna rozpočtu č. 2/2018 

 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 i 

výdajů o 18.339 tis. Kč.  

V příjmové části se zařazují dotace MŠMT na rovný přístup ke vzdělání, MPSV na projekt 

Nástroje strategického řízení, Zlínského kraje na zajištění dostupnosti sociálních služeb a 

Úřadu práce na zřízení veřejně prospěšných míst. Návrh zahrnuje také zařazení propadlých 

jistin skutečnou částku za pronájem kanalizací a zůstatek z převodu mezd na depozitní účet.  

Mimo účelově dané dotační prostředky se do výdajové části rozpočtu zařazují prostředky na 

úhradu náhrady škody a úroku z prodlení za nepřiměřenou délku správního jednání odboru 

výstavby, nákup měřičů rychlosti do Dobrotic, znalecké posudky pro odbor dopravy, oprav 

kanalizací v majetku města dle smlouvy, vybudování nového WC v hájence v zámecké oboře, 

projekt rekonstrukce domu Palackého čp. 507 (možnost zapojení do programu sociálních 

bytů) a na vybavení nově zřízené kanceláře pro přestupky. Ke snížení výdajů dochází u akcí 

oprava střechy MC Srdíčka bude rovná střecha místo sedlové) a u odvodu za neplnění 

povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené. V rozpočtovém opatření jsou dále navrženy 

převody částek, a to z celkové částky na projektové dokumentace a podkladů pro dotace na 

projekt chodníku a komunikace Přerovská, dopravní hřiště a výběrové řízení na akci zateplení 

MŠ Havlíčkova, na kterou jsme obdrželi dotaci ze  SFŽP, realizace akce se uskuteční v roce 

2019. Převádí se částka schválená na opravy náhonu na správný paragraf dle rozpočtové 

skladby, stejně jako stěhování pořízených stánků a stolků z náměstí. Podium bude pořízeno 

městem nikoliv příspěvkovou organizací MKS. Další převody prostředků jsou navrženy u 

osadních výborů dle jejich požadavků. Dle nabídky na odkup vozidla Avia pro hasiče se 

zvyšuje částka na jeho pořízení na úkor úspory provozních prostředků hasičů. Dále bylo 

změněno rozhodnutí vybudovat hřiště u 2. Základní školy na hřiště u 1. Základní školy, a to 

z důvodů rozměrů hřiště. Bylo požádáno o příspěvek z Nadace ČEZ na oranžová hřiště. Do 

rezervy města se zařazuje částka 332 tis. Kč, čímž se rezerva zvyšuje na celkovou sumu 1.008 

tis. Kč.  

 

V diskusi se členové výboru dotazovali na  

- soudní spor za nepřiměřenou délku jednání – podle posledních 

informací se město spolu s krajským úřadem proti usnesení soudu odvolalo – našly se 

nové skutečnosti?, neprodlužuje se spor zbytečně, tím se zvyšují náklady města 

- řešení lokality Přerovská – zda se jedná i o projekt kruhové 

křižovatky. 

- opravy kanalizací – zda nájemné dle uzavřené smlouvy není nízké, 

nepokrývá běžné opravy, zda by nebylo možné odkoupení společností VaK či zvážit 

možnost samostatného provozování 



- koupě podia – zda je nutné, kolik akcí se uskuteční s použitím podia 

ročně, zda není lepší si podium půjčovat, nutnost proškolených pracovníků,  

- WC v hájence – zda je projekt, vysoká částka za realizaci, využitelnost 

při akcích města pořádaných v této části, jaký je smluvní vztah se Skřítkem 

 

Po diskusi a hlasování (3 se zdrželi, 2 proti) bylo doporučeno Zastupitelstvu města Holešova 

rozpočtové opatření č. 2/2018 neschválit. 

 

Ad. 2. Další jednání finančního výboru se uskuteční ve středu 13.6.2018 v 17,00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Holešově dne 17.4.2018  Ing. Martin Koplík 

Zapsala: Ilona Kupková předseda finančního výboru 


