
Zápis č. 12 
 

z jednání finančního výboru konaného dne 8. 3. 2021. 
Vzhledem  ke koronavirovým opatřením byly materiály opět 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)    rozpočtová opatření č. 7 až 13/2020 
    2)    plnění rozpočtu města za období 01 až 12/2020 
    3)    rozpočtové opatření č. 1/2021  
    4)    podání žádosti o dotaci na rekonstrukci tribuny 
    5)    rozdělení příspěvku na akce v programu regenerace PZ 
    
     
ad 1) rozpočtová opatření č. 7 až 13/2020 - FV vzal na vědomí rozpočtová opatření přijatá v 
 roce 2020. Vyplývá z nich, že opatření reagovala především na přijaté dotace z 
 ministerstev,  které přicházely v průběhu období po dokončení akcí, a dále vyrovnávaly 
 příjmy a výdaje schváleného rozpočtu tak, aby odpovídaly skutečnému stavu. 
 
ad 2) plnění rozpočtu města za období 01 až 12/2020 – účastníci obdrželi materiály o plnění 

příjmů a běžných a kapitálových výdajů za uplynulý rok. Z materiálů vyplývá, že ekonomika 
města se v druhém čtvrtletí musela vyrovnat s velkým propadem především daňových příjmů 
a došlo proto k omezení nutných výdajů. V dalším průběhu roku 2020 začaly příjmy stoupat 
díky přijatým dotacím z ministerstev, omezení výdajů ve většině kapitol rozpočtu ale trvalo i 
nadále, protože nebylo možno přesně odhadnout další vývoj ekonomiky ve státě. Výsledkem 
bylo, že konečné hospodaření města ke konci roku 2020 skočilo přebytkem téměř 23 
mil. Kč, což se dá označit jako dobrý hospodářský výsledek. 

  Přebytek zároveň umožnil vytvořit rezervu finančních prostředků na běžném účtu města, 
která může být v případě potřeby použita na pokrytí očekávaného poklesu daňových příjmů, 
který je obvyklý vždy na počátku běžného roku. 

 FV proto doporučuje zastupitelstvu města vzít zprávu o hospodaření za období leden 
až prosinec 2020 na vědomí tak, jak byla předložena. 

  
 ad 3) rozpočtové opatření č. 1/2021 –  FV vzal na vědomí RO č. 1/2021, schválené radou města. 

Opatření v rozpočtu navýšilo m.j. výdaje o vratky dotací z roku 2020, výdaje na zimní údržbu 
za leden a předpoklad i únor, a schválenou částku na participativní rozpočet na hřbitovní 
cesty v Království. 

 FV bere na vědomí, že na vyrovnání tohoto navýšení bude použita finanční rezerva, 
vzniklá z přebytku rozpočtu v roce 2020. 

 
ad 4) podání žádosti o dotaci na rekonstrukci tribuny stadionu – FV se seznámil s návrhem 

na podání žádosti o dotaci i s časovým rozvrhem celé akce. Vzhledem k celkem příznivým 
podmínkám po přidělování dotací do podpory sportu ze strany Národní sportovní agentury i 
v této nejasné době FV doporučuje žádost podat. Další průběh je odvislý od poskytnutí 
dotace a v případě kladného výsledku  je možné nutné prostředky na financování možných 
letošních nákladů hradit z našeho revolvingového úvěru, protože prostředky, které byly 
doposud z něho použity, budou do pololetí vráceny a úvěr bude opět k dispozici. 

  FV proto doporučuje zastupitelstvu města materiál schválit a podání žádosti o dotaci 
schválit. 

 
ad 5)  rozdělení příspěvku na akce v programu regenerace PZ – FV se seznámil s návrhem na 

realizaci akcí v rámci Regenerace městské památkové zóny a vzhledem k vyššímu příspěvku 
ze strany Ministerstva kultury doporučuje zastupitelstvu schválit doplněný seznam akcí 



a zároveň schválit příspěvek Arciděkanství Šluknov ve výši 35 tis. Kč na restaurování 
vitráže v kostele sv. Václava. 

 
8. 3. 2021        Zapsal: ing. Milan Kořínek 


