Zápis č. 11
z jednání finančního výboru konaného dne 8. 12. 2020.
Vzhledem ke koronavirovým opatřením byly materiály opět projednány a konzultovány na dálku
prostřednictvím e-mailů. Osobní schůzka se nekonala.
Účastníci:

Program:

ing. Milan Kořínek, Ladislav Čurgali, Ivan Kolomazník.
ing. Eva Baboráková, tajemnice MěÚ,
Marcela Čurgaliová, DiS., pověřená zastupováním vedoucího ekonomického odboru
MěÚ.
1)
2)
3)
4)

členské příspěvky města na rok 2021
plnění rozpočtu města za období 01 až 09 2020
návrh rozpočtu města na rok 2021
střednědobý výhled na období 2020 až 2024

ad 1) členské příspěvky města na rok 2021 - účastníci projednali výši členských příspěvků
města za členství v Euroregionu Nisa, DSO Sever a Destinačním fondu Českého
Švýcarska., kde je Šluknov dlouholetým členem. Členství v těchto společnostech je pro nás
důležité a přínosné a proto
FV doporučuje výši příspěvků, která je určena stanovami společností, schválit tak,
jak je předkládáno.
ad 2) plnění rozpočtu města za období 01 až 09/2020 – účastníci obdrželi materiály o plnění
příjmů a běžných a kapitálových výdajů za sledované období. Z materiálů vyplývá, že
ekonomika města se vyrovnala se změnami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a
skutečnost plnění oproti upravenému rozpočtu na straně příjmů je 80,5%, tedy mírně
překročená, naopak skutečnost na straně výdajů je 70,6%, tedy mírná úspora. FV konstatuje,
že hospodaření města odpovídá předpokladům a proto
doporučuje zastupitelstvu města vzít zprávu o hospodaření za období leden až září
2020 na vědomí tak, jak byla předložena.
FV vzal na vědomí rovněž přijatá opatření č. 4, 5 a 6, která reagovala především na změny
v souvislosti s přijatými dotacemi.
ad 3) návrh rozpočtu města na rok 2021 – účastníci obdrželi pro materiály k návrhu rozpočtu na
rok 2021 vč. podrobného komentáře. Konstatovali, že návrh vychází z údajů platných ke
konci listopadu a vzhledem k tomu, že není schválen státní rozpočet ani návrh daňového
balíčku, jedná se pouze o teoretický předpoklad finančních možností města. Je
pravděpodobné, že do konce roku se vstupní data podstatně změní a město se bude muset
vyrovnat s novými skutečnostmi rozpočtovými opatřeními, která vše uvedou do reálného
stavu, případný propad daňových příjmů lze doplnit financováním (zůstatky běžných účtů).
Rozpočet města je finančním plánem, který lze průběžně upravovat a FV považuje
předkládaný materiál za důležitý v tom směru, že pokud bude schválen, nebudeme
hospodařit podle rozpočtového provizoria, které by situaci města ve všech směrech
zkomplikovalo.
FV doporučuje zastupitelstvu města schválit materiál v té podobě, v jaké je předložen
s tím, že po stanovení definitivních ekonomických vstupů ze strany vlády a kraje bude
rozpočet upraven rozpočtovým opatřením a v zastupitelstvu znovu projednán.
4)

střednědobý výhled na období 2020 až 2024 – FV se seznámil s návrhem výhledu na roky
2020 až 2024. Konstatoval, že se jedná o materiál, který musí být podle rozpočtových
pravidel zpracován, ovšem v dnešní situaci, kdy se nedá přesně určit vývoj ekonomiky
s ohledem na dopady koronaviru, se jedná opět o materiál, který se může časem změnit. Z

materiálu je vidět, že se snaží podchytit očekávaný pokles financí v nejbližších letech a že
předpokládá postupné jejich oživení. Z těchto důvodů
FV doporučuje zastupitelstvu města materiál schválit v podobě, ve které je předložen.

8. 12. 2020

Zapsal:

ing. Milan Kořínek

