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VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 – 2018
MĚSTO TŘEBOŇ
Zápis č. 9/2015
z jednání finančního výboru
konaného dne:
místo:
čas zahájení jednání:

9. 12. 2015 (středa)
MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí
17:00 h

Seznam členů FV:

Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., předseda – přítomen
Ing. Lubomír Skála – přítomen
Ing. Karla Doňková – přítomna
Ing. et Ing. Jiří Kuta – přítomen
Ing. Milan Hlásek – přítomen

Hosté:

Ing. Alena Baštová, vedoucí odboru finančního a majetkového,
do 19:05 h

Program jednání:
1. Úvod
2. Body pro jednání zastupitelstva města č. 10 - 14. 12. 2015
3. Různé
4. Závěr
1.

Ing. J. Vopátek, Ph.D. vyhotoví zápis z jednání FV. Za ověřovatele zápisu byla dle
jednacího řádu FV určena Ing. Karla Doňková.
Podkladové materiály pro jednání ZM obdrželi všichni členové FV.
Předmětem jednání FV je podkladový materiál pro jednání ZM pod čísly:
4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17.
S navrženým programem členové FV souhlasí.
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2.

Po vzájemné diskusi přítomných členů přijal FV následující usnesení:
Podkladový materiál pro jednání ZM č. 10/14. 12. 2015 – bod č. 4

- předseda FV seznámil členy FV ve věci nákupu bývalé budovy městského úřadu č.p. 19/I
spolu s č.p. 20/I, Masarykovo nám - včetně souvisejících pozemků, kdy předmětné
nemovitosti byly prodány městem Třeboň (ZM č. 27, dne 20. 7. 2009) za 14 mil. Kč,
- cena zpětného nákupu předmětných nemovitostí činí rovněž 14 mil. Kč,
- více viz podkladový materiál,
- na dotazy bylo průběžně odpovídáno – zejména ve věci: cena, parkování, využití.
Usnesení FV č. – nečíslováno, usnesení není platné
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit nákup nemovitostí
pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2 vč. budovy č. p. 19/I a pozemku p. č. KN 518 o
výměře 543 m2 včetně budovy č. p. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň a dále doporučuje
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o úvěru mezi městem Třeboň a spol. Lázně Aurora,
s. r. o., včetně Rozpočtového opatření č. 136 – vše dle předloženého návrhu.
PRO: 2

PROTI: 3

ZDRŽEL SE: 0

Podkladový materiál pro jednání ZM č. 10/14. 12. 2015 – bod č. 6
- předseda FV dne 28. 11. 2015 rozeslal členům FV odkaz na zveřejněný rozpočet města
s tím, aby případné své dotazy zaslali předsedovi FV e-mailem do 5. 12. 2015,
- předseda FV seznámil členy FV se základními parametry předloženého návrhu rozpočtu
města na rok 2016 dle podkladového materiálu,
- na dotazy bylo průběžně odpovídáno – zejména ve věci: městský vodohospodářský majetek,
problematika rozpočtového určení daní z pohledu DPH, provoz domu Štěpánka Netolického,
ledová plocha, školní jídelna, úpravy městského úřadu (archiv), víceúčelové hřiště Stará
Hlína, využití č. p. 106 (pro FÚ),
- předseda FV seznámil členy FV s návrhy na doplnění rozpočtu města na rok 2016 za klub
zastupitelů ODS, kdy ze strany ODS je navrhováno, přímá citace:
1. Zrušení příjmové položky „Poplatek za provoz, shromažďování … komunálního
odpadu ve výši 4,2 mil. Kč (zavedení odpadů zadarmo)
2. Navýšení položky „Plán opravy bytových a nebytových domů o 2,7 mil. Kč na
konečných 6 mil. Kč
3. Navýšení položky „Projekty, studie – tělovýchova, sport, hřiště“ o 2 mil. Kč pro
zpracování projektové dokumentace na venkovní koupaliště
4. Navýšení Projektové dokumentace „chodníky, stezky … o 1,1 mil. Kč na úpravu
veřejných prostranství: „U Komárků, prostranství před obchody na Hliníku, Lipovka
a Valy.
Nároky na výdajovou část rozpočtu ve výši 10 mil., které tyto návrhy znamenají, navrhujeme
čerpat z běžných výdajů, případně z konečného zůstatku na účtech města.
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K jednotlivým bodům v diskusi na FV zaznělo:
1. v současné době, resp. pro rok 2016, je poplatek za provoz, shromažďování ….
komunálního odpadu pro každého občana města nižší o 364 Kč, kdy celkové náklady
na poplatníka činí 864 Kč. Legislativa umožňuje navýšit uvedený poplatek (tj.
500 Kč/občan/rok) až na 1 000 Kč/občan/rok. I přesto se pro rok 2016 zachovává cena
500 Kč/občan/rok, tj. o 364 Kč méně než činí náklady. Uvedená částka
364 Kč/občan/rok bude v roce 2016 hrazena z rozpočtu města za každého občana.
Je třeba zdůraznit, že od uvedeného poplatku (500 Kč/občan/rok) jsou zejména
osvobozeny osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazů
ZTP a ZTP/P; dále je osvobozeno každé dítě do tří let věku včetně a další osvobození
je uvedeno v podkladovém materiálu č. 11 – předmětná Obecně závazná vyhláška, čl.
6 – Osvobození.
Současně – včetně Sociálního fondu:
- pro rok 2015 činily schválené BV
Bez daně z příjmu PO-obec
a příspěvku DSO V. Hamr pak BV činí
- pro rok 2015 činí upravené BV
(k 31. 10. 2015)

Bez daně z příjmu PO-obec a
mimořádných BV výše uvedených pak
BV činí (k 31. 10. 2015)
- pro rok 2016 činí návrh BV
Bez daně z příjmu PO-obec pak BV činí

183,6 mil. Kč (vč. daně z příjmu PO-obec
19,3 mil. Kč, vč. příspěvku
DSO V. Hamr 3,69 mil. Kč)
160,6 mil. Kč
201,9 mil. Kč (vč. daně z příjmu PO-obec
21,9 mil. Kč, rezervy v BV
5 mil. Kč a také vč.
příspěvku DSO V. Hamr
3,69 mil. Kč)

171,3 mil. Kč
182,2 mil. Kč (vč. daně z příjmu PO-obec
21,5 mil. Kč, žádné další
mimořádné BV nejsou)
160,7 mil. Kč

Z uvedeného pohledu upravené navržené BV pro rozpočet na rok 2016 ve výši
160,7 mil. Kč se podařilo nenavýšit BV a to za situace – mimo jiné – samotného
zvýšení BV o provozní náklady v souvislosti s provozem domu Štěpánka Netolického.
Prostor pro další snížení BV již v tuto chvíli není. Navíc BV obsahují výdaje na
opravy, příspěvky na provoz městských příspěvkových organizací (školy – včetně
provozu školní jídelny, školky, knihovna), dále příspěvky města apod.
2. v tuto chvíli se částka 3,3 mil. Kč pro opravy bytových nebytových domů jeví
dostačující. Pokud bude třeba tuto částku navýšit, lze řešit dle konkrétní situace
potřebným rozpočtovým opatřením.
3. diskusi o venkovním koupališti je třeba vést zodpovědně – jasně vymezit lokalitu,
rozsah, určit způsob budoucího provozování apod. Záměry vybudování venkovního
bazénu u lázní Aurora s využitím všech pozitivních efektů a vzájemné synergie se jeví
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jako vhodná varianta. V tuto chvíli probíhají neformální diskuse. Příprava musí
být ve všech ohledech velmi pečlivá a to bude vyžadovat také dostatek časového
prostoru a také zodpovědného přístupu všech.
4. S úpravou lokality Valy se výhledově (2017 – 2018) – ve vazbě na rozpočtový výhled
- počítá. Na projekty – chodníky, stezky, ….. je v návrhu rozpočtu počítáno s částkou
1 mil. Kč (kapitálový výdaj). Systém by měl být takový, že v jednom roce se zpracuje
kvalitní projekt a v dalším roce proběhne realizace spolu s další projektovou
přípravou. Projekty tohoto typu by se měly v jednom roce připravovat a
v následujících dvou letech realizovat.
Pokud by byl do návrhu rozpočtu města zapojen vyšší očekávaný zůstatek na bankovním účtu
města než by činila jeho skutečnost k 31. 12. 2015, tak v takovém případě by vznikl technický
problém. Záměrem je také finanční prostředky šetřit pro potřeby vyšších investičních výdajů
v dalších letech. Ve všech ohledech je lepší případné další úpravy rozpočtu řešit formou
konkrétního rozpočtového opatření, kdy bude známa přesná výše zůstatku na bankovním účtu
města a také skutečná potřeba.
Závěr ve věci návrhu klubu ODS:
Usnesení FV č. 59/2015
Na základě výše zaznamenané diskuse finanční výbor města Třeboně nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit předložené návrhy spočívající v doplnění rozpočtu města na rok
2016 dle předloženého výše uvedeného návrh ODS.
PRO: 3

PROTI: 2

ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

Závěr ve věci předloženého návrhu RM:
Usnesení FV č. 60/2015
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet na rok 2016
– dle předloženého návrhu.
PRO: 3

PROTI: 1

ZDRŽEL SE: 1

SCHVÁLENO

Ing. Alena Baštová – odchod v 19:05 h.
Podkladový materiál pro jednání ZM č. 10/14. 12. 2015 – bod č. 7
Usnesení FV č. 61/2015
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního
příspěvku DSO Vodovod Hamr - dle předloženého návrhu.
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO
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Podkladový materiál pro jednání ZM č. 10/14. 12. 2015 – bod č. 9
Usnesení FV č. 62/2015
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru
prodeje bytové jednotky č. 376/1, ul. Lidická, Třeboň - dle předloženého návrhu.
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

Podkladový materiál pro jednání ZM č. 10/14. 12. 2015 – bod č. 11
- diskuse nad problematikou skládkování komunálního odpadu (legislativa).
Usnesení FV č. 63/2015
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – sazba poplatku za odpad pro rok
2016 - dle předloženého návrhu.
PRO: 4

PROTI: 1

ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

Podkladový materiál pro jednání ZM č. 10/14. 12. 2015 – bod č. 12
Usnesení FV č. 64/2015
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou
vyhlášku č. 5/2015 o místních poplatcích - dle předloženého návrhu.
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

Podkladový materiál pro jednání ZM č. 10/14. 12. 2015 – bod č. 13
Usnesení FV č. 65/2015
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci výstavby
„TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ v období let 2016 - 2018 a to za
předpokladu získání dotace z OP ŽP 2014 - 2020 - dle předloženého návrhu.
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

Podkladový materiál pro jednání ZM č. 10/14. 12. 2015 – bod č. 14
Usnesení FV č. 66/2015
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci akce
„Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi“ za předpokladu získání dotace - dle
předloženého návrhu.
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

SCHVÁLENO
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Podkladový materiál pro jednání ZM č. 10/14. 12. 2015 – bod č. 17
Usnesení FV č. 67/2015
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit „Návrh seznamu akcí
pro dotaci na rok 2016 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň“ - dle
předloženého návrhu.
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

3. Členové FV se shodli, že další jednání se uskuteční takto, kdy termíny a hodina může být
po vzájemné dohodě členů FV změněna:
FV č. 10 – 21. 1. 2016 – čtvrtek, 17 h
FV č. 11 – 10. 3. 2016 – čtvrtek, 17 h
FV č. 12 – 12. 5. 2016 – čtvrtek, 17 h
FV č. 13 – 16. 6. 2016 – čtvrtek, 17 h
Na jednání se zařadí zejména vybrané body pro jednání zastupitelstva města.
4. Zápis z dnešního jednání FV bude předložen na jednání ZM, tj. 14. 12. 2015.
Poté bude v souladu s jednacím řádem FV zveřejněn na webových stránkách
města.
Předseda FV poděkoval za konstruktivní jednání a věcný přístup.
Jednání bylo ukončeno v 19:30 h.
Zápis vyhotovil: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., v. r. dne 11. 12. 2015, 13:50 h
Zápis ověřila: Ing. Karla Doňková, v. r. dne 11. 12. 2015 2015, 14:30 h

