Zápis č. 13
z jednání finančního výboru konaného dne 25. 5. 2021 v 8.00 hod.
Přítomni:
Hosté:

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)
5)
6)

zahájení
závěrečný účet města za rok 2020
výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2020
plnění rozpočtu města za období 01 – 03/2021
informace o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města na rok 2021
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) závěrečný účet města za rok 2020 – FV obdržel materiál o hospodaření města v loňském
roce, který v devíti kapitolách podává velice podrobné informace o vývoji všech oblastí,
týkajících se financí. Dílčí informace přicházely už v průběhu roku 2020 a reagovaly na
měnící se ekonomickou situaci státu v souvislosti s koronavirovou pandémií. Důsledkem bylo
přijetí celkem 13 rozpočtových opatření, kterými ekonomický odbor a rada města reagovaly
na finanční změny, které nastávaly.
Z materiálů vyplývá, že město loni hospodařilo s přebytkem téměř 23 mil. Kč. FV konstatuje,
že se bez problémů daří splácet poskytnuté dlouhodobé úvěry a do příštího období zbývá
splatit cca 5,5 mil. Kč, což vzhledem k výši rozpočtu města není problém. V průběhu roku byl
použit i revolvingový úvěr ve výši 1,2 mil. Kč, ke konci roku byl splacen. Materiál rovněž
konstatuje, že město mělo dostatečný zůstatek na běžných účtech a bylo schopno dostát
všem svým závazkům. Také organizace zřizované městem – MŠ a ZŠ - měly kladný
hospodářský výsledek. Totéž platí i pro Technické služby, které mají konečný hospodářský
výsledek 473 tis. Kč.
ad 3) výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2020 kontrolní skupinou KÚ – ze závěrečné
zprávy, která tvoří 9. kapitolu materiálu k závěrečnému účtu, vyplývá, že nebyly zjištěny
žádné nedostatky a hospodaření města proběhlo v souladu s platnými předpisy.
FV závěr přezkoumání vzal na vědomí.
FV proto doporučuje ZM schválit hospodaření města a závěrečný účet za rok 2020 a
schválit účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2020
ad 4) plnění rozpočtu města za období leden až březen 2021 – z předloženého materiálu
vyplývá, že plnění rozpočtu za toto období odpovídá situaci, která se vyvíjí s pandémií a
přijatými opatřeními. Příjmy odpovídají 18% z celoroku, výdaje pak cca 23% z ročního
rozpočtu. Důvody jsou uvedeny v podkladových materiálech. Do dalšího období se dá
očekávat stále napjatá finanční situace v oblasti příjmů a tomu by měly odpovídat i výdajové
položky.
FV doporučuje ZM vzít materiál na vědomí bez připomínek.
ad 5) návrh rozdělení účelových dotací z rozpočtu města na rok 2021 – 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 6) program jednání byl splněn, předseda FV poděkoval přítomným a ukončil jednání
v 9.00 hod.
25. 5. 2021
Zapsal:

ing. Milan Kořínek

