
Zápis č. 1 
 

z jednání finančního výboru konaného dne 07.12.2018 v 7:00 hod. 
 
 

Přítomni: Ing. Milan Kořínek, Ladislav Čurgali, Ivan Kolomazník. 
Host:  Ing. Jana Kociánová, vedoucí ekonomického odboru MěÚ. 
 
Program: 1) zahájení 
  2) návrh jednacího řádu FV 
  3) plán činnosti FV na rok 2019 
  4) plnění rozpočtu v období 01 až 09/2018 
  5) střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 až 2021 
  6) návrh rozpočtu města na rok 2019  
  7) závěr 
 
ad 1) předseda FV přivítal přítomné členy i stálého hosta jednání. Konstatoval, že projednávané 
 materiály byly předloženy včas a kompletní v aktuální podobě. Přikročil k projednání 
 jednotlivých bodů podle programu.  
 
ad 2) návrh jednacího řádu  – předseda FV navrhl, aby i pro další funk ční období platil jednací 

řád  schválený zastupitelstvem m ěsta dne 12. b řezna 2015 usnesením 
č. 46/032/2015 v nezměněné podobě. Členové FV k návrhu neměli žádné připomínky, návrh  
byl schválen.  

 
ad 3) plán činnosti FV na rok 2019  – předseda FV předložil návrh plánu činnosti na rok 2019, 

k návrhu nebyly připomínky, návrh byl schválen.  
 
ad 4) plnění rozpo čtu 2018  – členové FV byli seznámeni s plněním rozpočtu za období 01 až 
 09/2018. Konstatovali, že jak příjmy, tak výdaje jsou rovnoměrné a probíhají podle 
 aktuálního rozpočtu. FV doporu čuje zastupitelstvu informaci vzít na v ědomí bez 
 připomínek.  
 
ad 5) střednědobý výhled  – FV byl seznámen s návrhem střednědobého výhledu na období 
 2019  až 2021. Členové konstatovali, že se předpokládá stále schodkový rozpočet, 
 schodek se však stále snižuje a jeho vyrovnání z ostatních zdrojů je reálné. FV doporu čuje 
 zastupitelstvu m ěsta návrh schválit.  
 
ad 6) návrh rozpo čtu na rok 2019 - členové FV projednali jednotlivé kapitoly návrhu rozpočtu na 

rok 2019 a po obsáhlé diskuzi konstatovali, že návrh rozpočtu je zpracován dobře a odpovídá 
reálným možnostem. Jedinou připomínku vznesli k návrhu výše poskytnutých  dotací.  
V letech 2017 i 2018 byly ve výši 900 tis. Kč a protože jde o finance určené k  podpoře 
dobrovolných aktivit subjektů, které jsou směrovány k prospěchu občanů města, doporu čuje 
FV zachovat výši dotací na 900 tis. K č místo navrhovaných 800 tis. Kč. Požadovaných 100 
tis. Kč lze získat v jiných kapitolách rozpočtu, např. v zeleni, údržbě komunikací, ostatních 
záležitostech kultury  apod., kde je možno přesouvat prostředky v průběhu roku podle 
aktuální situace. Poskytnuté dotace se však stanovují při schválení rozpočtu a jakákoliv 
změna již není možná. 

 FV doporu čuje zastupitelstvu upravit výši poskytnutých dotaci  na 900 tis. K č a po 
 této úprav ě schválit návrh rozpo čtu na rok 2019 podle návrhu.  Podstatný je i fakt, že je 
 nutné  vyhnout se rozpo čtovému provizoriu  a zachovat možnost pracovat s financemi 
 bez omezení už od začátku roku 2019.  
ad 7) předseda FV poděkoval vedoucí ekonomického odboru za poskytnuté informace i komentář, 

všem za účast a jednání ukončil v 8.10 hod. 
 
8. 12. 2018 
Zapsal: ing. Milan Kořínek 


