ZÁPIS Č. 7
ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 30.10.2019

PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, p. Dvořák, Ing. Havlík, p. Trávník, Ing. Petr
OMLUVENI: Mgr. Augustýn, Ph.D., p. Stehno, p. Smíšková, Ing. Technik

HOSTÉ : Bc. Vácová – vedoucí OF
Ing. Mrkos, ACCA - starosta
Ing. Klement – místostarosta
Ing. Stoček – zastupitel města

PROGRAM :
1. Rozpočtové opatření č.6/2019
2. Různé

Zahájeno : 16.30 h.
Skončeno : 16.50 h.
Předseda finančního výboru Mgr. Straka přivítal všechny přítomné, program jednání byl odsouhlasen
všemi přítomnými členy finančního výboru.

1. Rozpočtové opatření č. 6/2019
Vedoucí finančního odboru Bc. Vácová uvedla, že rozpočtová opatření vychází z provozních potřeb.
Kromě nedaňových příjmů – příjmy z lesů (navyšují výdaje na položce lesy ve výši 1.500 tis. Kč,
zbytek rezervu), příjmy za pronájem pozemků, zřízení věcného břemene (navyšují rezervu),
nespecifikované příjmy (část rozdělena do výdajových položek dle druhu příjmu, částka ve výši 288
tis. Kč do rezervy), dary – dar na vybudování vodovodu ve Veselíčku na základě smlouvy navyšuje ve
výdajích položku SVAK – projekty v kapitole vodní hospodářství dochází k navýšení rozpočtu na
základě přijatých dotací (úpravy vyúčtovaných dotací, přijetí nových – Potravinová pomoc MŠ, ZŠ,
Slavnosti jeřabin, Úřad práce, Sčítání lidí, domů a bytů,…). Rezerva je rozdělena na dostavbu
komunikace u fotbalového stadionu, dofinancování výdajů na rekonstrukci budovy bývalé vodárny, na
krytí zvýšených výdajů na opravy zásahové techniky u SDH a navýšení věcných výdajů na místní
správě (úhrada znaleckých posudků – 100 tis. Kč - v případě podezření na řízení vozidla pod vlivem
návykových látek – dříve hradila Policie ČR v rámci trestního řízení; 1 posudek ve výši 6-8 tis. Kč –
již uhrazeny 4 posudky v celkové výši 25 tis. Kč; nelze vymáhat – ve správním řízení lze uložit pouze
pokutu; pořízení digitální úřední desky ve výši 300 tis. Kč – v současné době pouze deska v listinné
podobě).
K materiálu přiložen přehled daňových příjmů ke konci října 2019 – v porovnání s rozpočtem zatím
přebytek 3,8 mil. Kč.
Ing. Havlík – informoval členy výboru o kůrovcové kalamitě a v této souvislosti upozornil na
skutečnost, že je třeba se v následujícím období připravit na zvýšené výdaje v oblasti lesního
hospodářství. Nelze vytvořit rezervu?
Bc. Vácová – každý rok je tvořena v rozpočtu rezervní fond pěstební činnosti
Mgr. Straka – jaká je situace v lesích

Ing. Havlík – současné technické možnosti nemohou šíření zastavit, kůrovcový základ je široký, šíří
se z více směrů, pomohly i dobré klimatické podmínky v letošním roce. Zasažené dřevo se co
nejrychleji likviduje, provádí se postřiky.
Ing. Klement – informoval o tom, že situací v městských lesích se zabývala RM na svém zasedání dne
23.9.2019. Z celkové těžby dřeva v objemu cca 4 700 m3 do konce srpna byla těžba „kůrovcová“ v
objemu 4 000 m3, dřevo bylo téměř prodáno. Do konce roku se předpokládá ještě s těžbou v objemu
cca 3000 m3

Závěr
Finanční výbor doporučuje ZM schválit změny příjmové a výdajové části rozpočtu v celkové výši 4.642
tis. Kč Rozpočtovým opatřením č. 6/2019
Hlasování : 5 – 0 – 0

2. Různé
Ing. Klement informoval členy finančního výboru o stavu jednání o úplatném převodu akcií
společnosti Satt a.s.
Seznámil přítomné s průběhem sestavování rozpočtu na rok 2020.

Další zasedání finančního výboru se uskuteční
Ve středu 13.11.2019 v 16.30h.
Projednávané materiály:
- návrh rozpočtu na rok 2020
Ve středu 11.12. 2019 v 16.30h.
Projednávané materiály:
- rozpočtové opatření č.7/2019
- další aktuální materiály

Rozdělovník: členové ZM, členové FV

Zapsala : Turinská

Mgr. Luboš Straka
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USNESENÍ
ze zasedání finančního výboru konaného dne 30.10.2019
PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, p. Dvořák, p. Trávník, Ing. Petr, Ing. Havlík
OMLUVENI: Mgr. Augustýn, Ph.D., p. Stehno, p. Smíšková, Ing. Technik

Usn.1/7/2019
Finanční výbor doporučuje ZM schválit změny příjmové a výdajové části rozpočtu v celkové výši 4.642
tis. Kč Rozpočtovým opatřením č. 6/2019
Hlasování : 5 – 0 – 0

Mgr. Luboš Straka
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