
Zápis č. 15 
 

z jednání finančního výboru konaného dne 9. 9. 2021. 
 

 
Přítomní: ing. Milan Kořínek, Ladislav Čurgali, Ivan Kolomazník. 
Hosté:  ing. Eva Baboráková, tajemnice MěÚ, 
  Marcela Čurgaliová, DiS., pověřená zastupováním vedoucího ekonomického odboru 
  MěÚ. 
 
Program:   1)    rozpočtová opatření č. 4 až 8/2021 
    2)    informace o plnění rozpočtu za období 1 až 6/2021 
    3)    zasíťování lokality Šluknov - Jihozápad 
    4)    připomínky, náměty 
    5)    závěr 
 
ad 1) rozpočtová opatření č. 4 až 8/2021 - FV vzal na vědomí rozpočtová opatření schválená
 radou města. Vyplývá z nich, že opatření reagovala především na přijaté dotace  
 z ministerstev, na převod prostředků z investičního fondu ZŠ a navýšení příjmů z prodeje 
 pozemků, ze zrušených akcí nebo z úspory mzdových prostředků. Změny ve výdajích  
 v jednotlivých  kapitolách rozpočtu si vyžádaly akce Cyklostezka Rožany, investice do škol, 
 úpravy hřbitova v Království nebo dešťová kanalizace v Budyšínské ulici. 
 FV vzal předložené informace na vědomí bez připomínek. 
 
ad 2) informace o plnění rozpočtu za období 1 až 6/2021 – z předložených materiálů vyplývá, 

že hospodaření města v 1. pololetí probíhá bez podstatných výkyvů, celkové příjmy tvoří 
téměř 50% z ročního rozpočtu, podle očekávání je propad u daně z příjmů fyzických osob  
o cca 12 mil. Kč, ztráta je vyrovnána příjmy z jiných zdrojů. 

 Výdaje jsou na 46% z ročního rozpočtu a korespondují s možnostmi příjmů. 
 FV doporučuje ZM vzít předložený materiál na vědomí bez připomínek. 
  
 ad 3) zasíťování lokality Šluknov – Jihozápad – FV se seznámil s výsledkem jednání RM  

a s průběhem výběrového řízení. Konstatuje, že během řízení se podařilo snížit 
předpokládané náklady na 11 mil. Kč. Seznámil se i s výsledkem jednání s bankovními ústavy 
na způsobu financování a doporučuje ZM, vzhledem ke zdražování úvěrů, přijmout návrh OE 
a ORŽP na použití revolvingového úvěru, který má v současné době nejlepší úrokové 
podmínky. 

 FV doporučuje ZM schválit financování akce „Zasíťování“ revolvingovým úvěrem. 
 
ad 4) FV se v dalším jednání seznámil s aktuálními informacemi o problémech města a byl 

informován o přípravě voleb do PS parlamentu. 
 
ad 5) program jednání byl splněn, předseda FV ukončil jednání v 8.45 hod. 
 
 
 
10. 9. 2021        Zapsal: ing. Milan Kořínek 


