Finanční výbor zastupitelstva města Děčín
ZÁPIS č. 05/2021
ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 17. května 2021
Začátek: 13,00 hod.
Přítomni:

Dle prezenční listiny v příloze

Omluveni:

Plachý, Anděl (host)

Program:
1) Zahájení

2) Ekonomický přínos a potenciál ze spolupráce s ČVUT - host Ing. Smíšek
3) Řízení a chod úřadu v covidové době - host p. tajemník Ing. Zajíček, MPA
4) Novela zákona o místních poplatcích - změny v placení místního poplatku za komunální
odpad

5) Zvýšení místního koeficientu u daně z nemovitých věcí
6) Informace o provedeném přezkumu hospodaření statutárního města Děčín za rok 2020
7) Různé

1. Zahájení
Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné a seznámil je s návrhem programu
jednání.

Na návrh předsedy FV byl doplněn program o bod 5) Zvýšení místního koeficientu u daně
z nemovitých věcí a zařazen za bod 4). Původní body dle pozvánky č. 5) a 6) byly posunuty
jako body č. 6) a 7). Program po úpravě byl jednomyslně schválen.

2. Ekonomický přínos a potenciál ze spolupráce s ČVUT - host Ing. Smíšek
Ing. Smíšek informoval o aktivitách ČVUT v Děčíně se zaměřením na ekonomický přínos a
potenciál. Ve své prezentaci nejprve stručně seznámil členy FV s historií vzniku a činností

dvou fakult ČVUT v Děčíně - v r. 1994 společný záměr ČVUT, Městského úřadu Děčín a
Okresního úřadu Děčín, v září 1995 první imatrikulace studentů, dále např. v r. 2001 založení
technologického institutu, v r.2012 start Univerzity třetího věku, v r. 2015 zavedení
magisterského studia.

Škola se věnuje třem oblastem, kterými jsou výuka, výzkum a doplňková činnost (k získání
financí na vlastní podíl k dotacím).
Ing. Smíšek dále informoval o:
vybavení pracovišť a jejich využití - např. laboratoř pro simulaci, stavebnicový vozidlový
simulátor, anotační laboratoř,
činnosti technických klubů,

oborech studia, každý rok úspěšně dokončí studium průměrně 23 studentů,
realizovaných projektech (např. SMART City - SMART - Region, SMART - Community,
Portabo) - ekonomicky smysluplné jsou projekty u nichž je 90 - 100% financování EU,
- doplňkové činnosti (např. modelování dopravy, zjišťování a analýza intenzit dopravy,
zpracování koncepcí a studií),
plánovaných projektech a možných změnách v souvislosti s rozvojovou zónou,
- spolupráce s městem a dalšími subjekty, např. poskytnutí prostor pro vybudování

očkovacího centra v budově ČVUT.
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Předmětem diskuze členů FV byla mj. spolupráce ČVUT a DPmD, a.s. - vodíková
elektromobilita, struktura autobusů současná a plánovaná (nafta, plyn, elektro, vodíková
technologie).

Členové FV kladně hodnotili existenci samotné univerzity ve městě Děčín (univerzita vždy
zvyšuje kredit města) a snahu, aby její absolventi zůstali v Děčíně nebo se vrátili do Děčína.

Město Děčín má s ČVUT v 04/2020 uzavřenou rámcovou dohodu o spolupráci a vzájemné
podpoře v částce 1,9 mil. Kč na dobu 48 měsíců.

3. Řízení a chod úřadu v covidové době - host tajemník Ing. Zajíček, MPA
Ing. Zajíček shrnul kroky, které byly učiněny od března 2020, kdy byl v Děčíně zaznamenán

první případ Covidu-19 v ČR. Veškerá opatření směřovala k zachování co největší obslužnosti
obyvatel (zejména agendy občanských průkazů, řidičských průkazů a evidence vozidel).
Včas byly zajištěny roušky a nanoroušky pro zaměstnance, na pracovištích byla instalována
plexiskla. SMS denně provádí dezinfekci klik a zábradlí.
Pouze ve třech případech došlo u zaměstnanců prokazatelně k nákaze od klientů.
Tajemníkem bylo na počátku epidemie rozhodnuto o rozdělení zaměstnanců na pracovišti do
dvou skupin, kdy jedna skupina pracovala a druhá byla doma na překážkách na straně
zaměstnavatele, aby se zabránilo nákaze většího počtu zaměstnanců na jednom pracovišti a
aby byla zajištěna akceschopnost oddělení a odborů. Po vydání metodik MV byl tento způsob
zrušen a práce z domova byla povolena pouze v případech, kdy zaměstnanec je schopen
zajistit své pracovní povinnosti z domova (připojení PC atd.) a kdy to svěřená agenda dovoluje.
Pro povolení této práce bylo nařízeno provedení řady administrativních úkonů (prohlášení o
bezpečnosti práce, uzavření dohody o práci z domova, zpracování podrobného výkazu o
vykonané práci a další).
Tajemníkem bylo v souvislosti s nepovolením práce z domova některým zaměstnanců řešeno
trestní oznámení, které bylo následně odloženo.
Docházelo i ke změnám v doporučení o zkrácení úředních hodin, kterým docházelo k větší
kumulaci občanů na přepážkách a zvýšení možnosti přenosu nákazy. Z tohoto důvodu bylo
rozhodnuto o rozšíření úředních hodin oproti doporučením opatření vlády. Od 10.12.2020 jsou
úřední hodiny stanoveny v plném rozsahu.
P. tajemníkem byl zaslán děkovný dopis všem zaměstnancům, kteří napomohli řešení situace
k zajištění chodu úřadu po dobu covidových opatření.
V současné době město vypomáhá v očkovacím centrum, kdy půjčuje zaměstnance na

zajištění administrativní činnosti (3 zaměstnanci denně). Pomáhají i města Česká Kamenice a
Benešov nad Ploučnicí.

Členové FV pochválili činnost úřadu v tomto období. Upozorněno bylo i na možné odhalení
rezerv úřadu, který byl schopen fungovat při omezeném počtu zaměstnanců.
Pan Vošta doporučil motivovat zaměstnance úřadu k očkování.
P. tajemníkem byla rovněž podána informace o průběhu pravidelného testování zaměstnanců
a minimálním počtu zjištěných pozitivních případů.

4. Novela zákona o místních poplatcích - změny v placení místního poplatku za
komunální odpad
O zákonné změně v úhradách nákladů na komunální odpad od 1. 1. 2021 (resp. na základě
přechodných ustanovení zákona o místních poplatcích od 1. 1. 2022) byl FV informován na
svém jednání v březnu t.r.

Ing. Čečáková stručně shrnula možnosti dle novely zákona o místních poplatcích, kdy za OE
je navrhováno zavedení poplatku prakticky obdobného jako je v současné době, neboť další
způsoby vyžadují disponovat informacemi o množství odloženého odpadu, které v současné
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době úřad nemá k dispozici. Toto doporučení není z důvodu nejmenší administrativní zátěže,
ale jedná se v současné době o jediné možné řešení, jak vybrat od občanů platbu za tuto
službu. OE považuje za nezbytné, aby vedení města rozhodlo o dalším postupu co nejdříve.

Usnesení č. 01/05/2021
FV doporučuje neodkladně vypracovat analýzu variant řešení odpadového hospodářství
města a způsob placení poplatku za odpad. Materiál předložit dojednání zastupitelstva města.
PRO 6
PROTI O
ZDRŽEL SE O
5. Koeficient daně z nemovitosti

FV na svém jednání v dubnu t. r. doporučil ZM návrh na zavedení místního koeficientu daně
z nemovitých věcí, a ieho výši stanovit na hodnotu 2.
Doporučení FV nebylo doposud vyslyšeno, FV nezaznamenal posun v řešení této
problematiky. V současné době není v jednání ani pracovní návrh obecně závazné vyhlášky
k zavedení místního koeficientu u této daně.

OE konzultoval s oddělením kontrolním a právním lhůtu pro zákonnou povinnost předložení
platné obecně závazné vyhlášky správci daně, ti.finanaiMyÚíady, která je stanovena do

1. října předcházejícího roku. Do tohoto dne musí byt vyhláška zveřejněna, tzn. vyvěšena na
úřední desce.

Pozn.: Tuto lhůtu lze těsně splnit i v případě vydání OZV zastupitelstvem města v září t. r.
FV doporučuje neponechat rozhodnutí na poslední možný termín a nejpozději na červnovém
jednání zastupitelstva města rozhodnout o zavedení místního koeficientu ve výši 2 obecně
závaznou vyhláškou.

Usnesení č. 02/05/2021
FV opakovaně vyzývá k neodkladnému projednání a rozhodnutí ve věci zavedení místního
koeficientu u daně z nemovitých věcí z důvodu možného navýšení daňových příjmů v r. 2022
a následujících o 27 mil. Kč.
PRO 6
PROTI O
ZDRŽEL SE O

6. Informace o provedeném přezkumu hospodaření statutárního města Děčín za rok
2020

Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno ve dnech 17. - 19. 8. 2020 (dílčí
přezkoumání hospodaření) a ve dnech 3. - 5.5.2021 (závěrečné přezkoumání).
Ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vyplývá, nebyly zjištěny žádné skutečnosti,
které by vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných
(materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.
V průběhu přezkumu byla s auditory řešena mj. problematika včasného zařazování
pořízeného majetku, kde již v minulosti byl p. tajemníkem uložen úkol k zajištění včasného
postupu.

Dále byla OE s auditorem opakovaně řešena problematika evidence nedokončeného
dlouhodobého majetku. K tomu proběhlo v r. 2020 několik schůzek za účasti pana tajemníka

a příslušných vedoucích odborů (OŘ, OKD, OMH, OŽP, OŠK). Po projednání postupu
s auditorem a podrobném posouzení evidovaných nedokončených stavebních akcí a
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projektových dokumentací byl v r. 2020 radou města schválen odpis nedokončených investic
- u stavebních akcí ve výši 28,9 mil. Kč a u projektových dokumentací ve výši 12,9 mil. Kč.
7. Různé

• Ing. Čečáková podala členům FV informaci o plnění vybraných daní k 30. 4. 2021.
K tomuto datu byl evidován propad oproti r. 2020 ve výši 10,4 mil. Kč. V upraveném
rozpočtu bylo počítáno s celkovým propadem oproti r. 2020 45,2 mil. Kč. Dle aktualizované
predikce MF je předpoklad výběru těchto daní ve výši 690 mil. Kč. UR ve výši 676 mil. Kč
by měl být splněn.
• OE informoval členy FV o změně ve statistice počtu obyvatel města. Na začátku roku
byla úsekem evidence obyvatel předložena informace, že počet obyvatel města Děčín

k 31. 12. 2020 činil 48 282, tj. o 109 obyvatel méně oproti stavu k 1.1.2020. OE zjistil změnu
ve zveřejněných údajích CSU, ato stav k 31. 12. 202047 874 obyvatel, cožje o517 méně.
Došlo tedy k dalšímu významnému úbytku počtu obyvatel města.
• Dotaz na stav čerpání „investičního" úvěru:
Členům FV byla poskytnuta informace o čerpání úvěru, který byl schválen ve výši 150 mil.
Kč s čerpáním v r. 2021. Aktuálně byly podány 4 žádosti o čerpání ve výši pouze 15,2 mil.
Kč na akce:

Odkanalizování části města - Horní Oldňchov l. a II. etapa - 3 234,1 tis. Kč

Odkanalizování části města - Horní Oldňchov lil. a IV. etapa - 504,4 tis. Kč
Revitalizace veřej, prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa - 1 1 474 tis. Kč

- Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MS Děčín lil, Březová - 21,8 tis. Kč.
Cleny FV bylo konstatováno překvapivě velmi nízké čerpání úvěru, navíc viditelné čerpání
je pouze na akce zahájené již dříve.
• Diskuze k problematice budoucnosti Kozí dráhy. Varianty řešení - stále chybí
požadovaný popis variant, reálná dosažitelnost realizace, termíny, výše a zdroje
financování, podíl financování města a jiné důležité okolnosti, které by měly být známy

PŘED rozhodnutím o volbě varianty, kterou město podpoří, tedy měly být známy před
hlasováním ZM. S ohledem na zájem občanů požadováno uvedení do Zpravodaje
(zveřejněno ve Zpravodaji dne 21. 5.2021).
• Nastartování kultury, sportu, turistické sezóny v postcovidové době - na příští jednání
bude k této problematice pozván Mgr. Pošta .
• Informace ing. Poskočilové o aktivitách Zámku, přípravě a zahájení řady akcí (např. nová
úniková hra), výběru nájemce zámecké restaurace.
•

P. Vošta upozornil na informace o tlaku navyšování počtu úředníků. FV věří, že úřad
nebude hazardovat s navyšováním provozních výdajů a případné potřeby budou kryty
vnitřními rezervami (ad Covid, aj.)
P. Vošta upozornil, že na www stránkách města jsou značně staré a neplatné údaje
(strategický plán města, počet obyvatel, aj.). Dotaz, zda je někdo za kontrolu relevantnosti
informací na webu odpovědný.
Pan Machala podat aktuální informaci k projektu Průmyslové zóny oblasti východního
nádraží. Na webu města bude umístěna prezentace.

Konec jednání: 16,00 hod.
Další jednání se bude konat 14. 6. 2021 od 13,00 h.
V Děčíně dne f9.05.2021
Ing. Pavel Herite

předseda FVZ
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Statutární město Děčín

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání komise/výboru:

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELS.TVA MĚSTA

konané/konaného dne:

17. 05. 2021 od 13,00 hod. do ..r(o./vvr/wf-

místo konání:

v zasedací místnosti budovy B1 Magistrátu města Děčín,

28. října 1155/2, Děčín l.

Všichni členové komise/výbory odpracovali v měsíci květnu

2021..á...hod.

Členové komise/výboru:

Jméno, příjmení

Podpis

Ing. Pavel Herites
Ing. Miroslava Poskočilová
Ing. Dana Jirchářová, MBA
Ing. Martin Voěta
Ing. Zdeněk Machala, Ph.D.
Hynek Plachý
Be. Jaroslava Kamarytová Vršitá

Přizvaní hosté:

Jméno, příjmení
Ing. Jiří Anděl, CSc.
Ing. Jaromír Zajíček, MPA
Ing. Ondřej Smíšek

Ing. Zdeňka Čečáková
Ing. Marcela Tomanová

Podpis

