Zápis
z 4. jednání Finančního výboru konaného dne 16.4.2019 od 15.00 hodin
na MěÚ v Městě Albrechticích
Přítomni: Ing. Ivo Vykopal, Ing. Igor Kozelek, Dušan Libo, Ing. Aleš Šupina
Omluveni: Jarmila Janasová
Jednání FV zahájil jeho předseda Ing. Ivo Vykopal, přivítal přítomné a předložil ke schválení
návrh programu jednání:
1. Projednání a schválení programu jednání
2. Kontrola kalkulací a sazeb poplatků za služby poskytované městem včetně plnění
jejich úhrad v roce 2018
K bodu č. 1 programu
USNESENÍ č. 1/4/2019 : Navržený program jednání byl schválen
pro : 4 zdržel se : 0 proti : 0
K bodu č. 2 programu
Kontrola kalkulací a poplatků včetně plnění úhrad a jejich ekonomické výhodnosti proběhla
v tomto rozsahu a s tímto výsledkem.
rok 2018
druh poplatku
za komunální odpad vč. chatařů
ze psů
za užívání veř.prostranství

jednotka
1 osoba/rok
1 pes/rok
m2/den

za hrobové místo - pronájem
služby

využitelné
lůžko/den
dospělí
důchodci
děti
m2/rok
m2/rok

za srážkové vody dle průměru
srážek

m2 nemovitosti

za ubytovací kapacity
z půjčovného knih

výše poplatku
500,180,30,4,130,60,407,73,-

rozpočet
upravený skutečnost
1.820
1.808
100
91
67
67
30,5

30,5

12,6

12,6

21,1
142,5

21,1
142,5

1.148

1.148

pohledávky
Kč
%
151,9 8,1
14,4 14,4

0,8

Komunální odpad: poplatky za komunální odpad od stálých občanů a chatařů jsou ošetřeny
OZV města č. 2/2018. Příjmy z této činnosti však ani zdaleka nepokrývají náklady na jejich
likvidaci a spolu s náklady na činnost Sběrného dvora (bez kompostárny) představují ztrátu
více jak 4 miliony korun.

5

Vykazované pohledávky z tohoto poplatku proti r. 2017 mírně poklesly (cca o 11,-tis.Kč),
nicméně výše pohledávek 8,1 % je i přes uplatňované způsoby vymáhání neuspokojivá.
Psi: poplatek ze psů je ošetřen OZV města. Pohledávka 14,4 % se jeví i přes vystavené
platební výměry a pokles proti r. 2017 jako neúměrně vysoká. Navíc, při porovnání příjmů
z tohoto poplatku (100,-tis.Kč) s náklady na záchyt pro nalezené psy (cca 118,-tis.Kč) je tato
činnost zbytečně ztrátová.
Užívání veřejných prostranství: poplatek za zábor veřejného prostranství (stánkaři a ostatní)
je ošetřen OZV města.
Náš požadavek na sdělení kalendářních dnů záboru plochy trhovců v období V.-VI.2018 byl
odmítnut s odůvodněním, že správce poplatku se musí k dané věci řídit zásadou neveřejnosti
dle Daňového řádu odst. 1 § 59 a že úřední osoby mají povinnost mlčenlivosti. Na druhé
straně však podle § 52 odst. 4 Daňového řádu není porušením mlčenlivosti zveřejnění
zobecněných informací získaných při správě daní (poplatků), z nichž nevyplývá, které osoby
se týkají.
A právě tato klauzule se týkala našeho požadavku, tj. sdělení kalendářních dnů, kdy trhovci
obchodovali na území naší obce a to bez udání jmen trhovců či názvů firem i bez udání
sortimentu prodeje či druhu jejich obchodní činnosti. Nic více, nic méně.
Půjčovné z knih: je prováděno ve třech sazbách: pro dospělé, důchodce a studenty, děti.
Kalkulace není a ani v minulosti nebyla zpracována. Sazby jsou dány usnesením RM č.
18/2R/9f. Z ekonomického hlediska je knihovnická činnost vysoce ztrátová a byť se jedná o
činnost společensky potřebnou a nezastupitelnou, je zapotřebí se zamyslet na každoročním
nárůstem rozdílu mezi příjmy a náklady. V roce 2018 byl tento poměr příjmů a nákladů 12,6 :
662,-tis.Kč a v roce letošním bude tento rozdíl ještě vyšší. Nabízí se proto otázka podrobnější
analýzy knihovnické činnosti vč. přijetí účinných opatření.
Za hrobová místa a služby: usnesením RM č. 15/8/197 byla schválena cena za užívání
hrobových míst ve výši 80,-Kč/m2/rok z toho pronájem 7,-Kč za provozované služby 73,-Kč.
Dle kontroly proedené dne 31.10.2018 odborným pracovníkem Oddělení cenové kontroly VII,
Moravská Ostrava, specializovaného finančního úřadu Praha je schválená cena ekonomicky
oprávněná a dosahovaný zisk okolo 15 % zanalyzoval jako oprávněný.
Z uvedeného konstatování nám však není jasné, o jaký zisk se jedná, když z námi
ověřovaných údajů jasně vyplývá, že každoroční náklady na pohřebnictví (bez oprav a
udržování a příspěvků na pohřby) zcela evidentně přesahují příjmy. V roce 2018 činil tento
poměr 355 : 164 tis.Kč.
Jestliže je pohřebnictví skutečně ziskové, pak stojí za zamyšlení, zda právě pohřebnictví by
mělo být i z etického pohledu ziskové v porovnání se ztrátovými komunálními odpady, psy a
knihovnou.

Používána kalkulace je proměnlivá v jednotlivých uznatelných položkách i ročnících tak, aby
byla zachována hranice poplatku ve výši 73,- resp. 80,-Kč/m2/rok. Je do něj zakalkulována
především část mzdy referenta MěÚ a správce hřbitova, případně některé další vybrané
nákladové položky jako spotřeba vody, el.energie na osvětlení, vývoz odpadků, režie.
Stanovit pevnou kalkulaci při každoročně proměnlivých nákladech a desetiletém smluvním
cyklu není zcela reálné, stejně jako není reálné zahrnout do poplatku veškeré výdaje, např.na
opravy a údržbu.
Ubytovací kapacity: jelikož se jedná o neveřejné informace, nelze poskytnout ani bližší
komentář.
Z ostatních poplatků byla ve spolupráci s vedoucím Střediska služeb p. Berkovcem
ověřován výběr poplatků od místních organizací za srážkové vody odváděné na městskou
ČOV, ale i těch, které jsou od tohoto poplatku zproštěny z uznatelných důvodů.

Závěr
Výběr poplatků probíhá v souladu s platnými zákony a OZV města.
FV doporučuje ekonomickému útvaru městského úřadu (nebo vedení města) zanalyzovat
hluboce ztrátové činnosti a navrhnout nápravná opatření př. i aktualizaci OZV staršího data,
neodpovídajících současnosti (poplatky za psů, z ubytovací kapacity, půjčovné knih).
Dále zaměřit pozornost na zvýšení vymahatelnosti pohledávek.
FV doporučuje v souvislosti se záborem veřejného prostranství města k provozování tržní
činnosti zpracovat závazný Tržní řád města.

USNESENÍ č.2/4/2019 :
FV ukládá ing. Igoru Kozelkovi učinit dotaz na příslušné orgány ohledně sporného výkladu
k poskytování neosobních údajů Finančnímu výboru u poplatků za zábor veřejného
prostranství trhovci
pro : 4 zdržel se : 0 proti : 0

Město Albrechtice 12.06.2019

…………………………………………
Ing. Ivo Vykopal, předseda FV

………………………………………...
Dušan Libo

Rozdělovník:
- Členové ZM
- Členové FV
- Tajemník MěÚ Město Albrechtice Ing. Marek Michalica
- Starostka města Ing. Jana Murová
- Místostarosta města p. Libor Švec
- Vedoucí finančního odboru p. Alena Bodnárová

