
Zápis č. 7 
 

z jednání finančního výboru konaného dne 12. 3. 2020 v 8:00 hod. 
 

Přítomni: ing. Milan Kořínek, Ladislav Čurgali, Ivan Kolomazník. 
Hosté:  ing. Eva Baboráková, tajemnice MěÚ, 
  Marcela Čurgaliová, DiS., pověřená zastupováním vedoucího ekonomického odboru 
  MěÚ. 
 
Program:   1)   zahájení 
    2)   plnění rozpočtu města za období 1 - 12/2019 
    3)   návrh rozpočtového opatření č.1/2020, 
    4)   návrh rozdělení účelových dotací z rozpočtu města na rok 2020, 
    5)   připomínky, náměty, 
    6)   závěr 

ad 1) předseda FV přivítal přítomné členy i stálé hosty jednání. Konstatoval, že projednávané 
 materiály byly předloženy včas a v požadovaném rozsahu. Přikročil k projednání 
 jednotlivých bodů podle programu.  

ad 2) plnění rozpočtu města za období leden až prosinec 2019 – z předložených materiálů 
vyplývá, že plánované příjmy vykazují nepatrný schodek (cca 300 tis.Kč), který je vzhledem 
k objemu rozpočtu města ve výši 141 mil. Kč zanedbatelný. Plánované výdaje  však byly 
díky nastaveným úsporným opatřením u všech odborů MěÚ podstatně sníženy a i zapojením 
finančních prostředků z prodeje bytového domu je konečným výsledkem hospodaření 
přebytek ve výši 7 135 tis. Kč. 

 Finanční výbor tuto skutečnost vysoce oceňuje a všem pracovníkům města děkuje. 
 FV doporučuje zastupitelstvu města vzít předložený návrh informace na vědomí  
 v podobě v jaké byl předložen. 
  
ad 3) rozpočtové opatření č. 1/2020 – FV projednal předložený návrh a konstatuje, že navržené 

změny zachycuji skutečnost, která nastala na počátku roku 2020, kdy přišly příjmy  
z dotačních titulů a na druhé straně bylo nutné poskytnout prostředky na dokončení opravy 
hřbitovní kaple, které nebyly proplaceny v loňském roce z důvodu nedodělků, a na další 
finanční operace. 

 FV doporučuje zastupitelstvu města předložený návrh schválit tak, jak byl předložen. 
  
ad 4) návrh rozdělení účelových dotací z rozpočtu města na rok 2020 – FV se seznámil  

s předloženým návrhem na rozdělení účelových dotací. Vzhledem k tomu, že by členové FV 
mohli být ve střetu zájmů, vzali předložený materiál pouze na vědomí. 

 
ad 5) připomínky, návrhy: 
 - členové FV přivítali pí Marcelu Čurgaliovou DiS., která je pověřena zastupováním 

vedoucího ekonomického odboru MěÚ po dobu neobsazení této funkce (i přes opakování 
výběrového řízení se funkci nepodařilo obsadit).   

 - FV byl seznámen se změnami, které probíhají v TS a s možnými návrhy na budoucí vývoj 
této společnosti, 

 - FV rovněž projednal celkovou situaci související s koronavirem a upozornil na možnost 
nečekaných propadů v ekonomice, které mohou přinést vyhlášená regulační opatření. Vývoj 
situace se zatím nedá předpokládat, ale je třeba se připravit především na pokles daňových 
příjmů. 

 
ad 6)   program jednání byl splněn, předseda FV poděkoval přítomným za práci a ukončil jednání  

v  8.55 hod. 
 
12. 3. 2020 
Zapsal: ing. Milan Kořínek 
 


