
Zápis č. 10 
 

z jednání finančního výboru konaného dne 16. 9. 2020. 
Vzhledem ke koronavirovým opatřením byly materiály projednány a konzultovány na dálku 
prostřednictvím e-mailů. Osobní schůzka se nekonala. 

 
Účastníci: ing. Milan Kořínek, Ladislav Čurgali, Ivan Kolomazník. 
  ing. Eva Baboráková, tajemnice MěÚ, 
  Marcela Čurgaliová, DiS., pověřená zastupováním vedoucího ekonomického odboru 
  MěÚ. 
 
Program:   1)   výsledky dílčího přezkumu hospodaření za rok 2020 
    2)   plnění rozpočtu města za období 01 až 06 2020 
    3)   informace o prodeji bytových domů 
     
ad 1) účastníci se seznámili s obsahem a výsledky dílčího přezkoumání hospodaření města za 
 období 01 až 06/2020. Závěr přezkumu je kladný, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. FV 
 děkuje příslušným odborům MěÚ za dobrou a zodpovědnou práci. 
 
ad 2) plnění rozpočtu města za období 01 až 06/2020 – účastníci obdrželi materiály o plnění 

příjmů a běžných a kapitálových výdajů za sledované období. Z materiálů vyplývá, že 
ekonomika města zareagovala na velké změny především na straně příjmů a přijala 
prostřednictvím rozpočtových opatření č. 2 a č. 3 rozložení investic v čase tak, aby pro letošní 
rok došlo k úspoře finančních prostředků. Dále pak zrušením nebo omezením kulturních akcí 
a úprav v dalších kapitolách rozpočtu. V dalším období pak reagovala na okamžité změny 
především na straně příjmů a podchytila poskytnuté dotace především na sladovnu, chodník 
v ul. Ed. Beneše, na asistenty prevence kriminality a v současném období i na příspěvky 
státu na koronavirová opatření. 

 FV konstatuje, že v současné napjaté ekonomické situaci je plnění rozpočtu města v souladu 
s upraveným rozpočtem, příjmy jsou něco málo nad rozpočtem a výdaje nedosahují 
stanovených 50% upraveného rozpočtu. Nedochází k výrazným odchylkám a proto 

 FV doporučuje zastupitelstvu města zprávu vzít na vědomí v podobě, v jaké byla 
předložena. 

 
 ad 3) informace o prodeji bytových domů – účastníci obdrželi pro informaci materiály k prodeji 

bytových domů čp. 4 a čp. 6 v ul. Smetanově a čp. 209 v ul. Budišínské, protože se jedná o 
možný zdroj financí pro městský rozpočet. Vzali na vědomí, že zájem je pouze o dům čp. 6 
v ul. Smetanova, o jeho prodeji rozhodne zastupitelstvo. Účastníci vzali informace na vědomí. 

 
16. 9. 2020 
 
Zapsal: ing. Milan Kořínek 
 


