
Zápis č. 8 
 

z jednání finančního výboru konaného dne 11. 5. 2020 v 9:00 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)   poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města na rok 2020 
    4)   informace o plnění rozpočtu města za období 1 – 3/2020  
    5)   návrh rozpočtového opatření č. 2/2020  
    6)   úvěr na předfinancování investic z dotačních titulů 
    7)   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) 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 4) plnění rozpočtu města za období leden až březen 2020 – z předloženého materiálu 

vyplývá, že plnění rozpočtu za toto období se nevymyká minulým létům. Příjmy jsou mírně 
pod 25%, výdaje jsou podstatně nižší, odpovídá to běžné situaci na začátku roku. Podstatné 
je ale to, že v dalších měsících dojde na obou stranách rozpočtu ke značným a zatím 
nepředvídatelným propadům kvůli koronaviru, na což je třeba rychle reagovat. 

 FV doporučuje ZM vzít materiál na vědomí bez připomínek. 
 
ad 5) rozpočtové opatření č. 2/2020 – FV projednal předložený návrh a konstatuje, že jde o reakci 

na podstatné změny v ekonomice v souvislosti s epidemií a omezujícími podmínkami. Návrh 
reaguje na předpokládaný pokles příjmů a naopak doporučuje podstatné omezení investic 
města v případech, kde je to možné bez případných sankcí u uzavřených smluv. FV 
doporučuje pokračovat v investicích, které čerpají dotace za velice výhodných 
podmínek tak, jak bylo zmíněno dříve. Naopak FV oceňuje rychlé kroky pracovníků 
ORŽP i OE při vyjednání podmínek pro odložení investic i dalších akcí, které nejsou  pro 
město v tomto období nezbytné. 

 FV doporučuje ZM schválit opatření tak, jak bylo předloženo. 
 
ad 6) úvěr na předfinancování investic z dotačních titulů – členové FV se seznámili s 

nabídkami finančních ústavů a jejich podmínkami a po podrobném vysvětlení podmínek a 
možností doporučují ZM přijmout nabídku KR a schválit předloženou Smlouvu o úvěru. 

 



ad 7)   program jednání byl splněn, předseda FV poděkoval přítomným za práci a ukončil jednání  
v  9.50 hod. 

 
11. 5. 2020 
Zapsal: ing. Milan Kořínek 
 


