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Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne 11. 11. 2020 
 
 
 
 
 
Bod programu: Zápis z jednání finančního výboru ze dne 30. 9. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města: 
- ukládá vedení   města projednat snížení ceny Zpravodaje v RM, 
- bere zápis z jednání finančního výboru ze dne 30.09.2020 na vědomí. 
 
 
 

 
 
 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
Jméno, příjmení, funkce 
datum 2.11.2020 
Mgr. Jana Dmitrievová, 
zapisovatelka 
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Ing. Vladimír Zich, předseda FV 
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Finanční výbor 
Zastupitelstva města Mikulov 
 

Zápis z jednání 
finančního výboru (FV) zastupitelstva města Mikulov 

 
Datum jednání: 30.09.2020 
Přítomni:  Ing. Zich, Ing. Marcinčák, Ing. Fabičovič, JUDr. Mihalík, RNDr. 

Matuška 
Omluveni: Bc. Pelant, Ing. Daniel 
Hosté: Ing. Klanicová, p. Koštial 
 
Program: 
1) Finanční hospodaření příspěvkových organizací, s r.o. a organizací s významným       
podílem města Mikulov  
2) Ostatní 
 
V úvodu předseda Ing. Zich konstatoval, že jsou přítomna nadpoloviční většina členů 
FV a tudíž  je usnášeníschopný. Program jednání byl všemi přítomnými členy FV 
schválen. 
 
1. Finanční hospodaření příspěvkových organizací, s r.o. a organizací 
s významným podílem města Mikulov  
Členové si odsouhlasili garanci při kontrole hospodaření společností takto: 
Ing. Daniel – Mikulová rozvojová s.r.o. 
JUDr. Mihalík – Mikulovská sportovní p.o. 
Bc. Pelant – Tedos s.r.o. 
Ing. Fabičovič – G centrum p.o. 
RNDr. Matuška – školství 
 
V úvodu Ing. Klanicová v úvodu seznámila členy výboru s hospodařením organizací 
za 1. pololetí roku 2020. 
 
 
Hospodaření příspěvkových organizací – mateřských a základních škol za první 
pololetí je bez větších výkyvů. Zvýšené náklady na krytí mimořádných opatření jsou 
převážně kryta úsporou energií – vytápění, osvětlení. 
Po dobu omezení provozu probíhaly opravy. 
U MŠ Pod Strání byla dokončena opravy zahrady.  
Byla provedena veřejnosprávní kontra a u organizací nenašla žádné vážné 
pochybení, případné drobné nedostatky byly odstraněny na místě. 
 
 
Dr. Matuška jako garant kontroly školství vypracoval velmi podrobnou zprávu a 
zhodnotil hospodaření organizací jako velmi dobré, adekvátně ke schválenému 
rozpočtu.  
 
B. Mikulovské rozvojová, s.r.o.: 
K 30. 6. 2020 s společnost vykazuje náklady 5.080. tis. Kč a výnosy ve výši 4.813 tis. 
Kč a účetní ztrátu 267 tis. Kč.  Hospodaření společnosti výrazně ovlivněno 
omezeními v souvislosti s koronavirovými opatřeními.  
 
 



C. Mikulovská sportovní, p.o.: 
Náklady společnosti jsou v souladu s schváleným rozpočtem. Výpadek v příjmech je 
u pronájmů a dále v hlavní činnosti z důvodu omezení provozu sportovní haly. 
 
D. G-centrum, p.o.: 
Organizace vykazuje vyrovnané hospodaření.  
Zvýšené výdaje na mimořádné opatření jsou kryté dotací MPSV.  
Celková výše dotací 9.449 tis. Kč.  
 
E. Tedos s.r.o.: 
Společnost vykazuje k 30.6. zisk 166 tis. Kč. Celkové výnosy byly 17.460 tis. Kč,   tj. 
o 2.117  tis. Kč nižší než  ve srovnatelném období r. 2019. 
Celkové náklady k 30. 6. 2020 činily 19.294 tis. Kč. 
Ve společnosti je nový jednatel. Jsou přijímány nová opatření. 
 
 
2. Ostatní 
Zpravodaj města Mikulov 
- Ing. Klanicová předložila kalkulaci zpravodaje města.  
Na základě předložených kalkulací ze srovnatelných měst navrhuje FV snížit cenu 
zpravodaje tím, že kalkulace bude tvořena pouze náklady na grafické práce, 
korekturu a tisk mimo práci redaktora, kterou zajistí vlastními zaměstnanci. 
 
Usnesení: 
ZM ukládá vedení města projednat návrh FV v RM 
Hlasování: PRO 5 
 
3. Návrh na usnesení pro zastupitelstvo města (ZM): 
Zastupitelstvo města: 
- ukládá vedení   města projednat snížení ceny Zpravodaje v RM, 
- bere zápis z jednání finančního výboru ze dne 30.09.2020 na vědomí. 
 
 
4. Příští jednání FV: 
Příští jednání finančního výboru se bude konat. 25.11.2020. 
 
 
V Mikulově 30.09.2020 
 
 
Zapsala:      .............................................................. 
      Mgr. Jana Dmitrievová, zapisovatelka 
 
                     
 
Odsouhlasil:      .............................................................. 
         Ing. Vladimír Zich, předseda FV 
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