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Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 5/2020 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 14. 09. 2020 a
tento
bere na vědomí
.
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Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 6/2020 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 05. 10. 2020 a
tento
bere na vědomí
.

Stanovisko RM:
FV doporučuje ZM vzít zápisy na vědomí
Cena:

0,00

Návrh postupu:

FV doporučuje ZM vzít zápisy na vědomí

Důvodová zpráva:
viz. příloha - Zápis ze zasedání FV ZM č. 5/2020 ze dne 14.09.2020 a Zápis ze zasedání FV ZM č. 6/2020 ze
dne 05.10.2020.
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Ing. Jiří Anděl CSc.
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Finanční výbor zastupitelstva města Děčín
ZÁPIS č. 05/2020
ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 14. září 2020
Začátek: 15,00 hod.
Přítomni:

Dle prezenční listiny v příloze

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

Zahájení
Rozbor hospodaření města k 30. 6. 2020
Návrh na přijetí úvěru k financování investičních akcí města
Přehled a vývoj pohledávek k 30. 6. 2020
Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků města
Příprava Rozpočtu na rok 2021 vč. výhledu dotací městu
Různé

1. Zahájení
Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
Program byl schválen bez dalších návrhů.
2. Rozbor hospodaření města k 30. 6. 2020
Celkové hospodaření města k 30.6. t.r. skončilo přebytkem ve výši 8.263 tis. Kč.
Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 502.423 tis. Kč (52 % uprav. rozpočtu), výdaje byly
čerpány ve výši 494.160 tis. Kč (39,3 % uprav. rozpočtu). Nízké čerpání (dle očekávání členů
FV) vykazují kapitálové výdaje, a to pouze ve výši 16,3 % upraveného rozpočtu.
OE seznámil členy FV s predikcí daňových příjmů zpracovanou Ing. Luďkem Tesařem –
Cityfinance. Očekávaný propad daňových příjmů pro město Děčín oproti predikci v dubnu a
květnu t.r. bude nižší, tedy příznivější, a to ve výši cca 110–130 mil. Kč. Dle přehledu plnění
vybraných daní bylo za období 01-08/2020 oproti stejnému období r. 2019 inkasováno o 62,1
mil. Kč méně. Výpadek příjmů město částečně pokrylo z výsledků hospodaření r. 2019 a
provedenými úspornými opatřeními v provozním rozpočtu – rozpočet sdílených daní byl
v 05/2020 snížen o 66,5 mil. Kč. Kromě toho v srpnu t.r. město obdrželo ze státního rozpočtu
jednorázový nenávratný příspěvek (v původní prognoze CityFinance s ním nemohlo být
uvažováno) ve výši 1 250 Kč na občana v celkové výši 60,7 mil. Kč.
 V tomto roce proto FV neočekává problém s financováním plánovaných výdajů města.
To však neznamená, že je FV spokojen a že je vše v pořádku.
FV opětovně upozornil, že město nemá priority, a opakovaně upozornil, že město musí
viditelněji a systematicky šetřit ve svém provozním rozpočtu. Odborná skupina zpracovala a
rozeslala své podněty, bohužel bez reakce RM a bez úkolů na jednotlivé odbory. Dále byla
diskutována např. problematika úhrady výdajů za lékařskou pohotovost (v budoucnu umístění
ordinace pro dospělé u nově vybudovaného urgentního příjmu v děčínské nemocnici) aj.
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Usnesení č. 01/05/2020
FV ZM vzal materiál Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2020 na
vědomí. FV ZM dále konstatuje, že protože nebyla doposud stanovena žádná závazná
restriktivní pravidla pro omezení zejména provozních výdajů, obává se FV takového propadu
provozních příjmů rozpočtu, že nevystačí ani na pokrytí provozních výdajů roku 2021 bez
zapojení cizích zdrojů.
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

6
0
0

3. Návrh na přijetí úvěru k financování investičních akcí města
FV byl seznámen s vyhodnocením nabídek na dodavatele úvěru ve výši 150 mil. Kč, 250 mil.
Kč a 350 mil. Kč na financování akcí města.
K problematice cizích zdrojů financování a bankovních závazků byla vedena rozsáhlá diskuze
zaměřená zejména na zajištění řízeného využití cizích zdrojů a zamezení nehospodárnému
využití.
Usnesení č. 02/05/2020
FV ZM doporučuje zastupitelstvu města odložit rozhodnutí o přijetí úvěru či některé z variant
do doby předložení a projednání investičních priorit a stanovení pravidel pro čerpání úvěrových
prostředků.
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

6
0
0

4. Přehled a vývoj pohledávek k 30. 6. 2020
FV byl předložen přehled a vývoj pohledávek města po splatnosti, který je odborem
ekonomickým pololetně předkládán pro informaci RM.
K nárůstu pohledávek dochází nadále u pokut a místních poplatků (za 1. pololetí + 2,1 mil.
místní poplatky, + 3,0 mil. Kč pokuty). Zejména u pokut na úseku dopravy dochází k vysokému
nárůstu průměrné částky ukládaných pokut. V posledním období je to i nárůst počtu a výše
pokut za porušování podmínek spojených s opatřeními Covid-19, kdy jsou vysoké pokuty
ukládány osobám, od nichž nelze počítat s úspěšným vymožením nedoplatku.
Na úseku správy bytového fondu částka nedoplatku po splatnosti klesá z důvodu plateb od
exekutorského úřadu, ale i odpisu nedobytných pohledávek, kdy exekutorem nebyl nalezen
postižitelný majetek.
Dále byl objasněn postup kontaktu s dlužníky, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně magistrátu.
Usnesení č. 03/05/2020
FV ZM bere předložený materiál Přehled a vývoj pohledávek k 30. 6. 2020 na vědomí.
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

6
0
0
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5. Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků města
OE předložil FV přehled aktuálních nabídek bankovních ústavů na zhodnocení dočasně
volných finančních prostředků.
Usnesení č. 04/05/2020
Finanční výbor vzal na vědomí vyhodnocení výhodnosti předložených nabídek a doporučuje
zahájit jednání s J&T Bankou, a.s. a doporučuje rozložit likvidní prostředky na vkladový a
spořící účet s ohledem na zajištění hladkého průběhu cash-flow.
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

6
0
0

6. Příprava Rozpočtu na rok 2021 vč. výhledu dotací městu
Finanční výbor ZM diskutoval harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2021 a doporučuje
konání semináře k návrhu rozpočtu o měsíc dříve než obvykle, tj. v říjnu 2020.
Byla diskutována problematika Dopravního podniku, a. s., CSS, p. o. a Děčínské sportovní,
FV požaduje od těchto organizací, s ohledem na očekávanou výši podpory, detailní
zdůvodnění požadavků na rozpočet.
FV byl seznámen se stanoviskem MF ČR k hospodářské činnosti obcí, z něhož vyplývá, že
správa bytového fondu není hospodářskou činností a měla by být součástí rozpočtu města;
tato skutečnost bude zohledněna při návrhu rozpočtu na příští rok.
OE ve spolupráci s členy FV panem Voštou a panem Machalou, bude řešit možné změny
struktury rozpočtu města, a to snížením počtu závazných ukazatelů při zachování možnosti
kontroly a sledování důležitých položek rozpočtu.
7. Různé
V rámci možných opatření k navýšení daňových příjmů v r. 2021 bylo pracovní skupinou FV
doporučeno zvážit zavedení (zvýšení) koeficientu u daně z nemovitých věcí.
 FV byl informován, že dle platného zákona musí být platná obecně závazná vyhláška
zaslána finančnímu úřadu nejpozději do 1. 10. předcházejícího roku. S ohledem na
termín konání ZM v říjnu t.r. nelze již tuto podmínku pro rok 2021 splnit.
Konec jednání: 16,55 hod.

V Děčíně dne 17. 09. 2020

Ing. Pavel Herites v.r.
předseda FV ZM
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Statutární město Děčín

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání komise/výboru:

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA

konané/konaného dne:

14.09.2020

místo konání:

zasedací místnost budovy A1 Magistrátu města Děčín
Mírové nám. 1175/5, Děčín 4, v době od 15 hod. do/6-^hod.
Všichni členové komise/výboryj}dpracovali v měsíci září

2020..^J?hod.
/

I

Členové komise/výboru:

Jméno, příjmení

Podpis \

Ing. Pavel Herites
RSDr. Jaroslav Horák

Ing. Miroslava Poskočilová
Ing. Dana Jirchárová, MBA
Ing. Martin Vošta

Ing. Jiří Chára
Ing. Zdeněk Machala, Ph.D.

Přizvaní hosté:

Jméno, příjmení
Jaroslav Hrouda

Ing. Jiří Anděl, CSc.
Ing. Zdeňka Čečáková
Ing. Marcela Tomanová

Za správnost

Podpis

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín
ZÁPIS č. 06/2020
ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 5. října 2020
Začátek: 15,00 hod.
Přítomni:
Dle prezenční listiny v příloze
Program:
1) Zahájení
2) Zásady rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku statutárního
města Děčín
3) Příprava rozpočtu na rok 2021
4) Různé
1. Zahájení
Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné a seznámil je s návrhem programu
jednání. Nikdo z účastníků nepřednesl návrh na úpravu či doplnění, program byl schválen.
2. Zásady rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku
statutárního města Děčín
Vedoucí OMH Ing. Kříž seznámil členy FV s návrhem nových zásad pro stanovení nájemného
z nebytových prostor v majetku města a požádal FV o stanovisko k navrženým variantám výše
nájmu. Po projednání ve FV budou nové zásady předloženy do RM se stanoviskem FV.
FV konstatoval, že stávající zásady, které platí od r. 2017, jsou překonané, a to zejména cenou
nájmu, které jsou v porovnání s okolím podhodnoceny. Jedná se tedy o narovnání stavu.
Nové zásady byly zjednodušeny, byly zrušeny např. neaktuální koeficienty vybavení prostor.
Pro účely stanovení ceny nájmu bylo město rozděleno do tří pásem a byly předloženy dvě
varianty cen, přičemž varianta č. 1 se blíží cenám realitních kanceláří a jednalo by se o
skokové navýšení nájmu téměř na dvojnásobek. Snížená varianta č. 2 přestavuje cca 80 %
varianty č. 1, tedy i zde se jedná o výrazné zvýšení průměrného nájemného.
Koeficient pro občanská sdružení, pokud neprovozují podnikatelskou činnost (FV doporučeno
označit jako „zapsaný spolek“), je navržen ve výši 0,3.
Byl konstatován vysoký zájem o pronájem nebytových prostor od města, veškeré nebytové
prostory jsou nyní obsazené. V současné době činí roční příjem cca 1,7 mil. Kč. Nově zásady
předpokládají zavedení inflační doložky do smlouvy, která doposud nebyla zavedena.
Dále bylo shodně konstatováno, že se doporučuje postup dle nových zásad nejen u nových
smluv, ale i u současných smluv – při nedosažení dohody o změně přistoupit k výpovědi a
stanovení nového nájmu.
Zásady se budou týkat i pronájmu/podnájmu nebytových prostor příspěvkovými organizacemi
(do 30 dnů v pravomoci PO, nad 30 dnů se souhlasem zřizovatele).
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Usnesení č. 01/06/2020
FV ZM projednal návrh nových Zásad rady města pro stanovení nájemného z nebytových
prostor v majetku statutárního města Děčín a doporučuje postup dle varianty č. 2, a to i pro
stávající nájemníky.
PRO
6
PROTI
0
ZDRŽEL SE
1

3. Příprava rozpočtu na rok 2021
FV obdržel vyžádané upřesňující podklady k požadavkům do návrhu rozpočtu na r. 2021 od
Děčínské sportovní, p. o., Centra sociálních služeb, p. o. a Dopravního podniku města Děčín,
a. s.
U p.o. Děčínská sportovní byl diskutován požadavek PO na zvýšení příspěvku oproti SR
r. 2020 o 4 mil. Kč, předložený vývoj počtu a zařazení zaměstnanců, doporučeno vypracovat
nový business plán. Do příštího jednání FV bude pozván Ing. Bayer ke zdůvodnění požadavku
na navýšení příspěvku.
Z předloženého rozpočtu a odhadu skutečné kompenzace vyplývá, že Dopravní podnik, a. s.
požaduje navýšení kompenzace o 5 mil. Kč oproti SR r. 2020. V jednotlivých nákladových
položkách pak uvažuje s navýšením o 1 – 3 %. Bylo diskutováno např. o nevyužití
opravárenské kapacity a optimalizaci některých linek, např. využití linky ZOO – Zámek. FV
doporučuje zafixovat výši kompenzace na úrovni r. 2020.
Centrum sociálních služeb, p. o. požaduje příspěvek na r. 2021 ve výši 31 937 tis. Kč.
FV konstatoval, že všechny 3 předložené návrhy rozpočtů postrádají snahu o efektivní
hospodaření, FV ve všech případech postrádá hledání rezerv, možnosti optimalizace nákladů.
Usnesení č. 02/06/2020
FV ZM nedoporučuje navýšení kapitol PO nad úroveň SR, resp. UR 2020.
PRO
7
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
4. Různé
Dále bylo diskutováno:
 Zvýšení ceny za pronájem hřbitovního místa. Ing. Kříž informoval o provedené kontrole
MMR, která konstatovala, že ceny v Děčíně jsou jedny z nejlevnějších v ČR. Maximální
výše regulované ceny činí 55 Kč/m2, současná cena je 10 Kč/m2. V případě zvýšení ceny
pronájmu hřbitovních míst vedoucí OMH navrhuje zaměstnat 1 zaměstnance k zajištění
hlídání hřbitovů, popř. dohled a ostrahu řešit jiným adekvátním způsobem.
FV návrh navýšení ceny shledává jako opodstatněný; požádal o předložení údajů za
srovnatelná města na příští jednání FV.
 Závěry veřejnosprávních kontrol Děčínské sportovní, p. o. a Městské knihovny p. o. - byly
nalezeny chyby především ve veřejných zakázkách a při zveřejňování smluv. Rada města
by měla přijmout opatření ke zjednání nápravy a vyvození osobní zodpovědnosti. Bylo
diskutováno, že chybí proškolování vedení, popř. i ostatních zaměstnanců.
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 Pravidla případného rozpočtového provizoria. Diskutovány byly podmínky, obsah, forma
a schvalovací procedura. O věci bude jednáno v následujícím zasedání FV.
 Harmonogram přípravných prací na návrhu rozpočtu na rok 2021 – FV budou osloveni
zástupci jednotlivých stran zastoupených v ZM, aby nominovali svého zástupce do jednání
FV ZM dne 9. 11. 2020, kde bude probíhat diskuse nad rozpracovaností rozpočtu. Následně
bude k návrhu rozpočtu zorganizován seminář pro zastupitele dne 23. 11. 2020.
Předpoklad předložení návrhu rozpočtu ke schválení do ZM dne 17. 12. 2020.
 Úvěr (indikativní poptávka variant) - FV potvrdil, že se otázkou úvěru bude zabývat po
předložení prioritních akcí, pro které by cizí zdroje měly být výhradně použity.
V této souvislosti je nezbytné aktualizovat finanční potřeby akcí, u kterých je oprávněný
zájem zahájit přípravu již letos, a finanční závazky z akcí rozestavěných.
 FV doporučil samostatně se zaměřit na kapitolu TAJ - § 6171 platy a odvody, přizvat pana
tajemníka na jednání FV ZM.
Konec jednání: 17,00 hod.
V Děčíně dne 7. 10. 2020

Ing. Pavel Herites v.r.
předseda FV ZM

-3-

Statutární město Děčín

PREZENČNÍ LISTINA
z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané/konaného dne: 05. 10. 2020
místo konání:

zasedací místnost budovy A1 Magistrátu města Děčín,

Mírové nám. 1175/5, Děčín 4, v době od 15 hod. do /^ hod.

<^,

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci říjnu 2020..<v...hod.

Členové komise/výboru:

Jméno, příjmení

Podpis

Ing. Pavel Herites
RSDr. Jaroslav Horák

Ing. Miroslava Poskočilová
Ing. Dana Jirchářová, MBA

Ing. Martin Vošta

Ing. Jiří Chára
Ing. Zdeněk Machala, Ph.D.

Přizvaní hosté:

Jméno, příjmení
Jaroslav Hrouda

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Ing. Martin Kříž

Ing. Zdeňka Čečáková
Ing. Marcela Tomanová

Za správnost

Podpis

