
Zápis č. 12 z jednání investiční komise konaného 04.12.2017 

 na MěÚ Milevsko, Sažinova 843  
 

Přítomni:  Ing. Radek Černý, předseda komise  

                  Ing. Bohuslav Beneš 

                  Martin Kostínek 

                  Ing.Václav Pavlečka 

                  Ing. František Princ 

                  Bohumila Hlavínová   

 

Omluveni:Ladislav Bendula 

                  Michal Fröhr    

                  Ing. Marek Šika 

                   

Host:         Bc. David Lukeš, vedoucí OISM 

                                     

Program: 1. Zahájení a přivítání hostů. 

                  2. Návrh rozpočtu města Milevska na r. 2018.       

                  3. Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2018 – 2020. 

                  4. Vodné a stočné pro r. 2018. 

                  5. Různé.       

 

Průběh jednání: 

 

Ad 1: 

Jednání zahájil předseda komise Ing. Černý v 15.00 hod., omluvil pány L. Bendulu, M. Fröhra 

a Ing. M. Šiku. Přivítal hosta Bc. D. Lukeše. Z minulého zápisu č. 11 nebyly uloženy žádné 

úkoly a  nebyly vzneseny žádné připomínky. Předseda IK kvitoval podrobné a přehledné 

zpracování podkladů k dnešnímu jednání. 

 

Ad.2: 

Podkladový materiál obdrželi členové IK s pozvánkou na jednání s dostatečným předstihem. 

Diskusi zahájil vedoucí OISM Bc. Lukeš krátkým seznámením s návrhem a finančními 

omezeními. Následně se k návrhu postupně vyjádřili všichni přítomní členové IK.  Komise 

došla k závěru, že z navržených akcí za současného stavu nelze žádnou vyřadit, aniž by 

nebyly narušeny navazující vazby. Nejvíce je postrádáno nezařazení akce „III. etapa 

Švermova“ a IK doporučuje RMM akci doplnit při prvním rozpočtové změně v r. 2018 s tím, 

že financování bude zajištěno úvěrem. Na ZMM lze očekávat další návrhy od občanů a 

politických uskupení pro schválení rozpočtu na r. 2018. IK doporučuje schválit předložený 

návrh a změny provádět až v průběhu roku 2018 po zajištění financování požadované akce. 

 

Hlasování:  Přítomní členové IK  berou návrh rozpočtu města pro r. 2018 na vědomí a 

souhlasí s doporučením RMM pro jednání ZMM 13.12.2017. Pro r. 2018 doporučuje IK 

RMM při první rozpočtové změně zařadit akci „III. etapa Švermova“. 

 

Ad 3: 

IK projednala předložený návrh střednědobého rozpočtového výhledu na léta 2018 až 2020. 

Pro r. 2018,  vzhledem k jeho vazbě k předkládanému rozpočtu pro r. 2018, zatím nelze 

změny uplatňovat, v dalších aktualizacích je ale nutné minimálně sladit procentní růst 

běžných  a kapitálových výdajů. Běžné výdaje neustále rostou, zatímco kapitálové (přes 



výkyvy v jednotlivých létech) zůstávají na zhruba stejné výši. To způsobuje zhoršování stavu 

městského majetku a zvyšuje riziko havárií. 

Také není přípustné trvalé schodkové hospodaření a prakticky do tří let úplné vyčerpání 

rezerv na účtech města. Jedinou cestou je zpřísnění čerpání běžných výdajů a zvýšení příjmů i 

za cenu zdražení nájmů, služeb poskytovaných městem a snížení podpor  externím subjektům. 

 

Hlasování:  Přítomní členové IK berou návrh střednědobého rozpočtového výhledu na 

vědomí. IK doporučuje RMM při další aktualizaci vyloučit další rozpouštění 

rozpočtových rezerv na účtech města. 

 

Ad 4: 

IK projednala podklady zpracované dodavatelem ČEVAK a.s. s návrhem variantního řešení. 

Komise souhlasí se závěrem RMM zdražit pro r. 2018 vodné o 0,60 Kč/m³ na 32,57 Kč/m³, 

stočné  o 0,90 Kč/m³ na 27,85 Kč/m³ a nájemné za pronajatý majetek o 248 000 Kč/rok na 

celkových 7.748.000 Kč/rok. 

 

Hlasování: Přítomní členové IK berou na vědomí návrh RMM na zdražení vodného a 

stočného a navýšení nájemného. 
 

Ad 5: 

Předseda IK informoval o jednání s p. L. Bendulou  o jeho další účasti v IK. Pan Bendula 

vzhledem ke svému odstěhování z Milevska se z jednání omluvil, jeho ukončení práce v IK 

ale musí projednat milevské uskupení ODS a zároveň navrhnout nového zástupce. 

 

Příští jednání komise proběhne koncem ledna 2018. Hlavním bodem jednání bude návrh 

plánu  činnosti IK v r. 2018 a zpráva o činnosti za r. 2017. 

. 

Jednání bylo zahájeno v 15.00 hod. a skončeno v 16.15 hod. 

 

 

V Milevsku 05.12.2017 

 

 

 

Ing. Radek  Černý v.r. 

předseda Investiční komise RMM 

 

 

 

Přílohy: Presenční listina 

 

 

Zapsali: Ing. Bohuslav Beneš, místopředseda IK 

              Bohumila Hlavínová, tajemník IK 


