
Zápis č. 4 
 

z jednání finančního výboru konaného dne 3. 7. 2019 ve 13.30 hod. 
 

Přítomni: ing. Milan Kořínek, Ladislav Čurgali, Ivan Kolomazník. 
Host:  ing. Eva Baboráková, pověřená vedením ekonomického odboru MěÚ. 
 
Program: 1) zahájení 
  2) rozpočtové opatření č. 5 a č. 6/2019 
  3) aktuální finanční situace města   
  4) připomínky, návrhy, závěr 
  5) závěr 
 
ad 1) předseda FV přivítal přítomné členy i stálého hosta jednání. Konstatoval, že projednávané 
 materiály byly předloženy včas a kompletní. Přikročil k projednání jednotlivých bodů podle 
 programu.  
 
ad 2) rozpo čtové opat ření č. 5/2019 - členové FV vzali na vědomí rozpočtové opatření 
 č.5/2019, které projednala a schválila rada města na jednání dne 26. 6. 2019. RO 
 zachycuje změny příjmů i výdajů v souvislosti s přijatými prostředky z dotačních titulů  
 a darů. FV materiál bere jako informa ční. 
 rozpo čtové opat ření č. 6/2019 – návrh zachycuje aktuální změny závazných ukazatelů 
 rozpočtu města v návaznosti na přijetí daru na Zámecké slavnosti, přijetí dotace na chodník 
 v Budišínské ulici, přičemž akce byla profinancována již loni z prostředků města, a další 
 přesuny v jednotlivých kapitolách. FV doporu čuje ZM schválit návrh bez výhrad.  
 
ad 3) aktuální finan ční situace m ěsta –  z předložených informací vyplývá, že se finanční 
 situace města pokud jde o disponibilní prostředky postupně zlepšuje.  Začínají přicházet 
 dotační prostředky i na akce, které město již profinancovalo dříve, zlepšují se i příjmy  
 z finančního úřadu a dalších státních institucí včetně obdržených dotací. 
 FV bere tuto informaci na v ědomí.  
 
ad 4) připomínky, návrhy, záv ěr:  

- členové FV prodiskutovali situaci ve financování dotačních akcí, změnách v klasifikaci 
investic a oprav a v přijímání darů. Při sestavování rozpočtu není mnohdy možné přesně 
určeit, zda konkrétní výdaj rozpočtu bude výdajem kapitálovým či běžným. K přesné 
klasifikaci většinou dochází až po ukončení prací a zhodnocení akcí ve spolupráci 
s ekonomickým odborem. Z hlediska rozpočtových pravidel tak dochází ke změně závazných 
ukazatelů rozpočtu města, protože se odděleně sleduje celkový objem kapitálových výdajů 
(investice a technické zhodnocení) a celkový objem běžných výdajů (opravy).  Všechny 
změny objemu výdajů podléhají schválení zastupitelstvem, což je mnohdy neoperativní, 
protože v okamžiku změny do přijetí RO by se takový výdaj stal nekrytým rozpočtem (ačkoli 
v rozpočtu jinde je) a úhradou by došlo k porušení rozpočtové kázně. FV proto doporu čuje 
ZM při přípravě rozpo čtu na p říští rok sv ěřit pravomoc zm ěny závazných ukazatel ů do 
stanovené výše RM.  Operativní změny pak budou  
v kompetenci  rady města. 

 
 - program jednání byl splněn, předseda FV poděkoval přítomným za práci a ukončil jednání 
 ve 14.00 hod. 
  
 
3. 7. 2019 
Zapsal: ing. Milan Kořínek 


