Zápis
č. 5/2020 ze zasedání finančního výboru ze dne 19.11.2020

Přítomni: MUDr. Patrik Richtr, Ing. Zita Daníčková, Ing. Dana Kotyzová, Eva Pechová DiS,
Ing. Kateřina Beranová, Martin Hlůžek, Bc. Věra Trnková,
Omluveni: ----------------Hosté: za MÚ: Vladimíra Šonská, Ing. Jiří Drnec
Místo konání: MěÚ, nám. 8.května 270, 338 42 Hrádek od 18:00 hod

1) Zahájení
Předseda zahájil jednání konstatováním, že FV je usnášení schopný (ze 7 členů FV je
přítomno 7) a seznámil přítomné s programem jednání, návrh na doplnění programu nebyl
předložen.
Program jednání:
1) Zahájení
2) Návrh rozpočtu města Hrádek na rok 2021
3) Dotace a dary – aktualizace a úprava pravidel pro přidělování dotací a darů
poskytovaných z rozpočtu na rok 2021
4) Podklady od zastupitele Mgr. Davida Redla
-

Návrhy na zařazení do rozpočtu města Hrádek 2021

-

Dotační programy

-

Rozklikávací rozpočet

5) Různé
6) Závěr

Nebyl vznesen návrh na změnu či doplnění programu jednání, bylo hlasováno o
předloženém programu.
Hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program byl schválen.

2) Návrh rozpočtu města Hrádek na rok 2021
Po všeobecném úvodu předsedy FV k pandemické a ekonomické situaci, Ing. Drnec
seznámil členy FV s metodikou tvorby rozpočtu, která vychází z předpokládané skutečnosti
roku 2020, střednědobého výhledu 2022-2023, pokladů a predikcí pro tvorbu rozpočtu RUD
ministerstva financí ČR.
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Na straně příjmů jsou rozhodující daňové příjmy, poplatky občanů městu, příjmy
z přenesené činnosti pro stát a příjmy z aktivit města.
Na straně výdajů jsou rozhodnými položkami běžné výdaje zajišťující základní chod města
(tzv. mandatorní výdaje) a investiční výdaje. Vzhledem k nepředvídatelné situaci na straně
příjmů města a příliš vysokému schodku, který by vznikl v případě realizace veškerých
plánovaných investic, bylo nutné přistoupit k odložení některých investičních záměrů
plánovaných na rok 2021. Veškeré investiční záměry plánované na rok 2021 byly proto
rozděleny na nezbytné a zbytné. Rozhodujícími položkami - (nezbytnými) jsou:
•
•
•
•
•

odstranění havarijního stavu lávky Hutnická,
oprava vodovodu Hamplov II,
rekonstrukce vily č.p. 38,
výkup pozemků Hrádek střed a Z Group, budou-li k dispozici,
výdaje, kde se očekává vypsání dotace např. kamerový systém.

Zbytné investiční realizace se přesouvají do výhledu na roky 2022 a 2023. Jsou vedeny
v patrnosti a v případě, že aktuální situace příjmové složky města bude pozitivní, či bude
vyhlášen vhodný dotační program, bude možné je opět přesunout do roku 2021.
V diskuzi kromě jiného FV upozornil, že predikované příjmy rozpočtu se nemusí naplnit, a
proto je třeba pečlivě zvažovat každou investici zvlášť dle skutečných příjmů (ne
predikovaných). To zamezí růstu schodku rozpočtu ještě více, než je navrženo.
FV si je vědom, že nelze zcela zastavit veškeré investice, protože jsou důležité pro další
rozvoj města či služeb občanům. Nicméně mimo investic je nezbytné brát v úvahu i situace,
které předvídatelné nejsou. Např. havárie, či jiné zásahy Vyšší moci, které též musí být
hrazeny z prostředků města, a to okamžitě (není možné např. čekat na vhodný dotační titul).
Z těchto důvodů FV souhlasí s převedením zbytných investičních aktivit do dalších let.
V souladu s výše uvedeným, FV souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2021 a rozepsání do
jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby tak jak byl navržen. Schodek bude kryt z přebytků
minulých let uložených na běžných účtech města.
Návrh na usnesení
FV souhlasí s navrženým rozpočtem na rok 2021 a doporučuje po jeho rozepsání do
jednotlivých paragrafů předložit RM a ZM k odsouhlasení.
Hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh na usnesení byl přijat.

3) Dotace a dary – aktualizace a úprava pravidel pro přidělování dotací a darů
poskytovaných z rozpočtu na rok 2021
FV zhodnotil systém dotací zavedený v letošním roce. Seznámil se s čerpáním DP
a z důvodu nevyčerpané částky i s 2. vlnou individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu
města Hrádek. Na čerpání DP bylo poskytnuto 807 tis. Kč, (1,5 % příjmů), v první vlně bylo
čerpáno jen 472,9 tis. Kč, proto byla vyhlášena 2. vlna na dočerpání částky formou
individuální dotace.
Z diskuze vyplynul návrh:
1) snížení počtu DP z 6 na 3,
2) zrušení individuální dotace,
Stránka 2 z 4

3) částka vyčleněná z rozpočtu města Hrádek na dotace a dary bude do maximální výše
1 % předpokládaného příjmu města na příslušný rok 2021, tj. 484.000 Kč,
4) nevyčerpanou částku vyhrazenou na poskytnutí DP ponechat v rozpočtu (neotevírat
další vlnu DP).
Dotační programy pro rok 2021 by se měly řídit těmito pravidly:
1) Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Hrádek (zák. 250/2000 Sb.)
– beze změn
2) Dotační programy
– změny v odd. I, IV, V, VII – viz příloha
3) Přílohy
- žádost o poskytnutí dotace
- vyúčtování dotace
- veřejnoprávní smlouva
- beze změn
Návrh na usnesení
Ohledně aktualizace a úpravy pravidel pro přidělování dotací a darů poskytovaných
z rozpočtu města na rok 2021 FV doporučuje:
1) snížit objem poskytnutích finančních prostředku v oblasti darů a dotací do maximální
výše 1 % předpokládaných příjmů města pro příslušný rok,
2) redukci počtu DP z 6 na 3,
3) zrušení individuální dotace,
4) rozdělení objemu finančních prostředků v jednotlivých DP a maximální výši dotace na
jeden projekt dle přílohy “Dotační programy”.

Hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh na usnesení byl přijat.

4) Podklady od zastupitele Mgr. Davida Redla
a) Návrhy na zařazení do rozpočtu města Hrádek 2021
FV považuje některé návrhy za přínosné. Některé z návrhů jsou již zařazeny ve
střednědobém návrhu rozpočtu. Detailně se však návrhem nezabýval, protože ho obdržel
v době, kdy byl návrh rozpočtu již vytvořen. Z časového hlediska a finanční zátěže výdajové
strany rozpočtu nedoporučuje nové návrhy do rozpočtu 2021 zařazovat.
Doporučuje návrhy projednat na ZM.
b) Dotační programy
Viz bod 3 jednání. FV upozorňuje, že zjednodušení DP nemůže být samovolné, ale
nadále musí být v souladu zákona 250/2000 Sb. a 320/2001 Sb.
c) Rozklikávací rozpočet
K posouzení účelnosti návrhu FV ukládá RM zjistit:
- cenu aplikace
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- kompatibilitu software s účetním programem města,
- jaký zájem je o podrobný rozpočet ze strany občanů města,
- administrativní zátěž obsluhy programu, kdo by tuto činnost vykonával.

5) Různé
Bylo dohodnuto že:
⎯ FV provede souběžně s příslušným odborem města kontrolu správnosti čerpání
dotací za rok 2020. Kontrola musí proběhnout před ukončením lhůty pro podání
žádostí DP 2021.
⎯ FV připraví do 30.11.2020 plán činnosti na rok 2021.

6) Závěr
Předseda poděkoval všem za aktivní účast a jednání ukončil.

MUDr. Patrik Richtr, Ph.D.
Předseda FV

Zapsali: Ing. Dana Kotyzová, MUDr. Patrik Richtr, Ph.D.
V Hrádku 20. listopadu 2020

Přílohy:
Dotační Programy – změny jsou označeny žlutě

Použité zkratky:
ZM – zastupitelstvo města
RM – rada města
KV – kontrolní výbor
FV – finanční výbor
KŘ – kontrolní řád
DP – dotační programy
RUD – rozpočtové určení daní
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