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Zápis z 15. jednání  finančního výboru 

dne 27. 5. 2020 

 

Přítomni: Tomáš Vodička, František Pospíšil, Ladislav Zindr, Jaroslav Semerád, Martin  

                 Jedlička, Jana Sladká, Petr Dürr 

Omluveni: - 

Hosté:  Marcela Bahníková 

 

 

Program:      1.  účetní závěrka 2019 – Město Pečky 

                     2.  kontroly   

                     3.  návrh úpravy rozpočtu města 2020 a rozpočtové opatření 

 

Body jednání:  

 

1. Účetní závěrka 2019 

 

Finanční výbor projednal podklady k účetní závěrce Města Pečky sestavené k 31. 12. 2019. 

- Účetní výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha 

- Inventarizační zpráva 

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  

Usnesení: 

FV na základě předložených podkladů nezjistil, že by účetní závěrka neposkytovala věrný 

a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a doporučuje 

zastupitelstvu města účetní závěrku za rok 2019 schválit. 
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2. Kontroly 

 

Nájmy bytů a nebytů  

Ing. Zindr seznámil členy FV s obsahem provedené kontroly a předložil zápis. 

 

Usnesení: 

FV doporučuje ZM uložit vedení města u všech nájemních smluv (ať na dobu určitou či 

neurčitou pro byty i nebyty) od roku 2021 zvyšování nájemného pomocí takzvané inflační 

doložky obsažené v Nájemní smlouvě (nebo v Dodatku k nájemní smlouvě). Jedná se o 

smluvní ustanovení, ve kterém je uvedeno, že nájemné se zvyšuje podle míry inflace.  

Zvyšování nájmů o inflační doložku je možné i u chráněného bydlení. 

 

Nájemné nebylo zvyšováno (ani o inflaci) minimálně 3 roky. Doporučovali bychom (i po 

dohodě se zaměstnankyní MÚ Pečky Odboru správy majetku města a bytového hospodářství 

D. Pečenkovou) tam, kde je to možné (nechráněné byty) jednorázové zvýšení nájemného od 

příštího roku 2021 o 100,- Kč, až 300,- Kč (dle velikosti bytu) plus inflace za rok 2020.  

Pro informaci: 

Míra inflace vyhlašovaná Českým statistickým úřadem pro roky:   2017   2.5% 

2018   2,1% 

2019   2,8% 

 

 

Nájemné pozemky 

Zpráva bude předložena na příštím jednání FV. 

 

Dětská hřiště 

Ke kontrole byly předloženy výdaje za rok 2017 a 2018, rozdělené na neinvestiční 

(opravy) a investiční (pořízení nových prvků). Ing. Zindrová zaslala odpovědi na 

otázky týkající se provozu a údržby dětských hřišť. V Pečkách a Velkých Chvalovicích  

je celkem 6 dětských hřišť, není plánováno rozšiřování  nebo budování nových. 

 

Sportovní hala 

Zprávu o kontrole financování provozu sportovní haly předložil předseda FV. 

 

Usnesení: 

Finanční výbor doporučuje uložit vedení města stanovit výši nájemného na částku, která 

minimálně pokryje náklady na provoz a správu sportovní haly z vybraných nájmů.  
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Vzhledem k tomu, že hala je z 2/3 využívána pečeckými sportovci a ZŠ, je na zvážení, zda 

nenavýšit příspěvek na sportovní činnost pro místní oddíly a částečně jim tak kompenzovat růst 

nájemného v pečecké sportovní hale. 

Nájemné v hale se neměnilo minimálně od roku 2009 a roční ztráta na Sportovní hale je 

takřka Kč 500.000,- 

 

3. Návrh rozpočtových opatření 

 

      Předseda seznámil FV s plněním rozpočtu k 30. 4. 2020 a s návrhem rozpočtových          

      opatření zpracovaných vedením města. 

      FV projednal jednotlivé řádky rozpočtu a zpracoval návrh rozpočtového opatření. 

 

 

 

 

 

Usnesení: 

FV doporučuje ZM schválit rozpočt. opatření č. 5/2020  (snížení příjmů o Kč 

7.448.020,- a snížení výdajů o Kč 8.030.000,- ) – viz příloha.  

 

 

 

 

 

Přílohy:  

1. Zápis z kontroly nájmu bytů a nebytů 

2. Zápis z kontroly financování sportovní haly  

3. Návrh rozpočt. opatření  

4. Účetní výkazy města 2019 - rozvaha, výkaz zisku a ztrát 

5. Inventarizační zpráva města 2019 

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města 2019 
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Zápis vytvořil: M. Bahníková 

Tomáš Vodička, předseda výboru  


