
Zápis č. 3 
 

z jednání finančního výboru konaného dne 27. 5. 2019 v 7.00 hod. 
 

Přítomni: ing. Milan Kořínek, Ladislav Čurgali, Ivan Kolomazník. 
Host:  ing. Eva Baboráková, pověřená vedením ekonomického odboru MěÚ. 
 
Program: 1) zahájení 
  2) celoroční hospodaření města v roce 2018, závěrečný účet za rok 2018 
  3) plnění rozpočtu města za období 01 až 03/2019 
  4) rozpočtové opatření č. 4/2019 
  5) připomínky, návrhy, závěr 
 
ad 1) předseda FV přivítal přítomné členy i stálého hosta jednání. Konstatoval, že projednávané 
 materiály byly předloženy včas a kompletní v aktuální podobě. Přikročil k projednání 
 jednotlivých bodů podle programu.  
 
ad 2) celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2018 – členové FV
 konstatovali, že hospodaření města skončilo schodkem ve výši 8 844 tis. Kč (cca 7% z 
 ročního rozpočtu), což je částka dobře vykrytá z rezerv, kde bylo rozpočtováno přes 14 mil. 
 Kč. Proti výsledku hospodaření a závěrečnému účtu nemá FV žádné připomínky a 
 doporučuje zastupitelstvu města je schválit bez výhrad. Rovněž doporučuje ZM 
 schválit roční účetní závěrku bez výhrad. 
 Součástí materiálů je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, tedy o provedeném 
 auditu, která konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Za to je třeba ocenit práci 
 ekonomického odboru. FV doporučuje zastupitelstvu města vzít výsledky auditu na 
 vědomí. 
 FV dále projednal zúčtování financí ve vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje, tedy 
 přijaté a čerpané dotace. Bylo přijato 17 168 041,- Kč dotací, čerpáno a vyúčtováno bylo 
 17 097 649,- Kč, takže k přečerpání nedošlo a dotace byly použity v souladu se 
 schválenými pravidly. FV doporučuje zastupitelstvu města i tuto část schválit bez 
 výhrad. 
 
ad 3) plnění rozpočtu města za období 01–03/2019 – FV z předložených materiálů  konstatuje, 
 že plnění příjmové i výdajové stránky je těsně pod 25% z ročního rozpočtu, což  ale 
 odpovídá každoroční situace na začátku roku. FV stav nepovažuje za nijak nepřijatelný 
 a doporučuje zastupitelstvu města předloženou zprávu vzít na vědomí. 
 
ad 4) návrh rozpočtového patření č. 4/2019 – návrh reaguje na aktuální situaci ve financích, 
 investicích, opravách a dalších činnostech města. FV výbor doporučuje zastupitelstvu 
 města návrh schválit. 
 
ad 5) připomínky, návrhy, závěr: 
 - p. Čurgali navrhl prověřit, zda by pro posílení příjmové částky rozpočtu města nebylo 
 dobré zavést poplatek z umístění a provozování kempů a táborů na území města tak, 
 jak je to běžné v jiných turistických destinacích. Doporučuje návrh projednat v radě města. 
 - FV vyslovuje uznání ing. Baborákové, která zvládá práci ve vedení ekonomického 
 odboru souběžně s prací vedoucí odboru vnitřních věcí a navíc v období zajišťování voleb 
 do Evropského parlamentu a doporučuje vedení městského úřadu tuto situaci patřičně 
 ohodnotit. 
 Program jednání byl splněn, předseda FV poděkoval přítomným za práci a ukončil jednání 
 v 7.45 hod. 
  
 
27. 5. 2019 
Zapsal: ing. Milan Kořínek 


