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Finanční výbor zastupitelstva města
Úvaly

Zápis z řádného zasedání
finančního výboru č. II/2018
Termín:

20. 3. 2018

Místo:

zasedací místnost městského úřadu, Pražská 276, Úvaly

Rozdělovník:

členové finančního výboru, starosta města, místostarosta města,
tajemník městského úřadu, tajemník finančního výboru

Přítomní

Ing. Helena Váňová,, Ing. Jana Kytlicová, Bc. Jan Němec,

členové:

Ing. Petr Jankovský, RNDr. Petr Franěk, Ing. Jan Brajer, Ing.
Pavel Arazim

Omluveni:

Ing. Josef Zach, Ing. Peter Hrubý, Ing. Hana Opálková
Bc Romana Komínková,

Host:

Ing. Alexis Kimbembe místostarosta

Tajemník

Dana Kyralová

výboru:

Stav přítomných
V 16.35 hod bylo přítomno 7 členů finančního výboru, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je
zahájeno.

Ad 1), 2)
Zahájení, schválení programu jednání
Předsedkyně finančního výboru ing. Helena Váňová přivítala přítomné členy a hosta ing. Alexise
Kimbembeho

Program:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Schválení programu jednání
Zveřejnění rozpočtového výhledu města – rozpor v údajích
Hodnocení zadluženosti města
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2018
Diskuze, různé
Závěr

Úvod jednání
Předsedkyně FV doplňuje oproti zaslané pozvánce do programu jednání zařadit bod střednědobý
rozpočtový výhled města do r. 2023, kde byl zjištěn rozpor ve zveřejňovaných údajích.
Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven RNDr. Petr Franěk.
Členové souhlasí s programem jednání.

Ad 3) Střednědobý rozpočtový výhled města od roku
2018 do 2023
Před zasedáním FV byl členy FV zjištěn rozpor ve zveřejněných podkladech střednědobého
rozpočtového výhledu na webu města. Tento dokument není totožný s dokumentem předloženým
k jednání ve FV dne 27.11.2017. Dokonce jiný dokument je samostatnou přílohou podkladů k jednání
zastupitelstva města ze dne 12.12.2017 než je dokument, který je přílohou zápisu zastupitelstva.
Členové FV požadují zjednání nápravy ve smyslu uvedení totožných dokumentů a odstranění
informace z webu města, že tento uváděný dokument byl projednán a schválen členy na FV dne
27.11.2017. (např. pro FV uváděné kapitálové výdaje 8 mil. Kč ročně, na webu města 16 mil. Kč). Ze
situace vyplývá, že není jasné, jaký rozpočtový výhled je platný, veřejnost je zbytečně uváděná
v omyl. Současně je nutné upozornit, že schválení rozpočtového výhledu je povinnosti ze zákona.
Toto musí být důvodem k uvedení nápravy.
Ing. Kimbembe podal vysvětlení k tématu, přislíbil nápravu ve smyslu výměny tabulky přílohy
podkladů pro jednání zastupitelstva a přílohy zápisu z jednání zastupitelstva z 12.12.2017, za platnou,
která je uvedena na webu města.

Ad 4) Zadluženost města
Ve vazbě porovnávání údajů vývoje celkové zadluženosti města a zveřejňovaných informací, členové
FV projednali podnět paní Kytlicové v následujících oblastech:
a) Poplatek za sjednání úvěru
- požadují doplnit na web města v odkazu dluhy a úvěry města informaci o poplatku za
sjednání revolvingového úvěru, který činí celkem 2 mil. Kč. Odkaz na smlouvu o úvěru není
dostačující, je nutno dát na vědomí o jaký poplatek se jedná a uvést ho jako součástí nákladů
k úvěru.
b) Hodnocení zadluženosti města uvedené na webu města do jednání FV (20.3.2018)
– citace stanoviska SMO na webu o rozpočtové odpovědnosti (uváděno její současné pojetí
jako protiústavní), je nepravdivé. Dle rozhodnutí ústavní soudu ze dne12.3.2018 dochází k
zamítnutí napadení dluhové brzdy a dluhového stropu týkající se hospodaření ÚSC. Členové
doporučují tento text změnit v aktuální.
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c) SIMU – výkaz (monitoring hospodaření obcí)
- z předběžných výpočtů FV vychází parametr zadluženosti města ve výší 77% (ze 4
předchozích let, za 2016 byl 55%) - nyní ještě nedoplněna skutečnost k možnému
sankcionování města v případě, že nebudou dodržené parametry stanovené v zákoně o
rozpočtové odpovědnosti. Je nutno toto uvádět v dokumentech hospodaření za rok 2017 a v
závěrečném účtě města za 2017 k projednání jak FV, tak zastupitelstvu
d) Informace k vývoji situace v oblasti veřejných rozpočtů - aktuální informace z MF
Členka FV informovala o aktuálních informacích týkajících se veřejných rozpočtů
přednesených náměstkem MF, a to:
- celkem 6258 obcí, z toho 57% bez dluhu, 415 měst a obcí dluhy nad 60%, průměr výše
zadluženosti obcí je 16,4%, nad 200% je zadluženo 12 měst a obcí
- pokud Úvaly budou mít zadluženost nad 60% za rok 2017, budou sledované, splácení úvěru
má být 5% z rozdílu nad 60%, pokud ne, MF má právo pozdržet přerozdělení daní obcím, tzn.
že obce hospodaří s penězi ze státního rozpočtu ze 72%
- je vysoká rozpracovanost investic, některé investice se nemusí kvůli zadluženosti příští 3
roky uskutečnit (svazková škola apod.).

5) Návrh RO č. 1/2018
Členům FV byly zaslány podkladové materiály k návrhu RO č. 1/2018, bylo projednáno v radě města
dne 13.3.2018 před jednáním FV.
Ing. Kimbembe sdělil, že oproti zaslaným materiálům členům FV došlo ke změně, a to v pol. 3722/36
– 5169 sběrný dvůr služby o částku 2 mil. Kč, která byla doplněna do výdajů a současně došlo
k ponížení několika výdajových položek ve stejném objemu. V rámci vzniklých rozdílů mezi
předloženou tabulkou p. místostarosty a předložených podkladů elektronicky členům FV proběhla
diskuse k objasnění vzniklých nesrovnalostí v položkách rozporovaných FV v období před schválením
rozpočtu 2018 zastupitelstvem. Celková výše rozpočtu je stejná: 241 520 738 Kč.

Příjmová část RO 1/2018
Z hlavních změn:
a) Navýšení položky 4216 dotace park Vinice +1, 960 mil. Kč
b) ostatní položky upravené dle skutečnosti

Výdajová část RO 1/2018
Z hlavních změn
a)

úprava položky 5164 nájemné MŠ zvýšené o +1,758 mil. Kč
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b) 5166 právní služby – členové upozornili na rozpor v obdržených podkladech a
v projednávaném materiálu, kdy v pol. 5166 uváděno jako schválený rozpočet 2018 celkem 1 mil.
Kč a nyní uváděno 650 tis. Kč. Ing. Kimbembe vysvětlil, že členům FV byl dodán materiál s částkou
určený ke schválení rozpočtu 2018, ale na jednání ZM dne 12.12.2017 byla provedena operativní
úprava ve smyslu požadavku FV, a to snížení právních služeb na 650 tis. s převodem na 5168
(služby za zpracování podkladů).
Bude rozeslán platný návrh rozpočtového opatření č. 1 s aktuálními údaji.
c)

5169 služby sběrný dvůr 3722/36 – doplnění částky 2 mil. Kč (převody z pol.5362,
6121)

d)

6121 – PD

- kapitálové výdaje projekty, 116 mil. Kč z jakých zdrojů je financováno, v uváděných
informacích je 21 mil. z rozpočtu města, úvěr 38 mil. Kč, Stř. kraj 1,2 mil. Kč, dotace 13 mil. Kč a
pol. úvěry/dotace 42 mil. Kč. Dotaz na částku, kolik ze 116 mil. Kč je tedy na úvěr. Ing. Kimbembe
podal informaci, které investice se hradily z úvěru (náměstí – úvěr, některé investice hradí Stř. kraj,
MŠ, část splašk. kanalizace, čp. 95). Konkrétní data budou zjištěna na odboru investic.
Bude rozesláno celkové čerpání úvěru na konkrétní investice.
Je požadováno např. barevné rozlišení, které investice se budou hradit z úvěru.
e)

Úvěr

- od 17.3. 18 nová fixace na 6 měsíců, nyní 0,99 a 0,21, začínalo se na 0,35, upozornění, že čím
větší čerpání úvěru, tím bude větší úroková sazba, budou vyšší úroky, nová fixace bude v září t.r.
f)

Uvádět do rozpočtu celkovou zadluženost

- nyní zadluženost města celkem 130 268 056 Kč (64 722 606 Kč čerpání nový úvěr, 64 545 450
doplatit starý úvěr a zbytek úvěru ČMRZ 1 000 000 Kč)
- zadluženost TSÚ: bude zjištěno
g)

Plánovací smlouvy

- ing. Kimbembe informoval o odhadovaném navýšení příjmů cca 10 mil. Kč ve vazbě na přípravu
plánovacích smluv týkajících se nové výstavby (obch. centrum Pražská, pivovar v areálu cukrovar,
zástavba nám. Svobody)
- členové FV doporučují ze strany města dávat investorům podmínky
Členové po projednání předloženého návrhu rozpočtového opatření č. 1/2018 přijali usnesení:

Text usnesení FV II-1/2018

Výsledek hlasování

FV doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh
rozpočtového opatření č. 1/2018 v celkové příjmové a výdajové
části 241 520 738,- Kč

Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se: 0

(Vá, Ja, Ar, Fr, Br, Ky, Ně)

Usnesení bylo přijato
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Ad 6) Diskuze, různé
a)

stav na účtech města ke dni 20 .3. 2018: KB: 22,488 mil Kč, Moneta: 0,604 mil. Kč, ČNB:
0,497 mil. Kč, celkem 23,590 mil. Kč
b) dluh TSÚ – dotazy zda se bude projednávat 5.4.2018 na ZM – odpověď: až po vydání
auditorské zprávy a závěr. účtu TSÚ, předpoklad 5-6/2018
c) Proběhla informace o přijatém usnesení č. Z-8/2018 o odměnách členům komisí a výborů,
kteří nejsou současně členy zastupitelstva, a to 1x ročně 2000,- Kč příp. v alikvotní výši dle
návrhu předsedy výboru.

Ad 7) Závěr
Předsedkyně FV poděkovala přítomným za účast. Další jednání FV dle vývoje a potřeby, předpoklad
před plánovaným zasedáním zastupitelstva města.
Ukončení v 18.15 hod.

Zapsala:

…………………………………………………….
Dana Kyralová

…………………………………………
Předseda FV
Ing. Helena Váňová

…… …………………………………………..
Ověřovatel
RNDr. Petr Franěk, PhD.
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