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Město Milevsko 
Finanční výbor zastupitelstva města Milevska 
se sídlem náměstí E. Beneše 420, 399 01 Milevsko  
telefon: 382 504 105, 382 504 111, e-mail: sekret@milevsko-mesto.cz, www.milevsko-mesto.cz 
___________________________________________________________________________   
V Milevsku 24.04.2019 

Č. j.: MM 17057/2019    

 

Zápis č. 3/2019 

z 3. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska 

konaného dne 24.04.2019 

Za FV ZMM:  Mgr. Petr Barda  - předseda FV ZMM (dále jen FV) 
  Mgr. Pavel Koutník  - člen FV  (omluven) 
  Pan František Šach  - člen FV  
  Ing. Mgr. Miroslav Doubek - člen FV (příchod 16,12h) 
   Mgr. Ondřej Šimánek  - člen FV  
  Bc. Květoslava Marvanová - členka FV  
  Mgr. Martin Třeštík  - člen FV 
  JUDr. Martin Kupec, Ph.D. - člen FV (přítomen od 16,55h do 17,10h) 
  Ing. Miloslav Šváb  - člen FV   
 
 
Za MěÚ Milevsko:  Ing. Hana Jánová  - tajemník FV, vedoucí OF MěÚ 
 
 
Program zasedání: 

1. Úvod, zahájení  

2. Závěrečný účet města Milevska za rok 2018 vč. zprávy z přezkumu hospodaření 
3. Účetní závěrka města Milevska za rok 2018 
4. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 - 2028 
5. Rozpočtové záležitosti 2019 (rozpočtová změna + úvěr) 
6. Různé 

 
 
 
 
1. Úvod, zahájení  

Zasedání FV se konalo v kanceláři vedoucí OF MěÚ Milevsko od 16:00 h před mimořádném jednání ZMM. 

Předseda FV přivítal všechny zúčastněné a zasedání zahájil. Konstatoval, že stávající zasedání FV je 

usnášeníschopné. Seznámil přítomné členy s programem dnešního zasedání FV, ke kterému nebyly žádné 

výhrady.  

 

Usnesení FV ZMM č. 10/19:  
Finanční výbor ZMM schvaluje program jednání v předloženém znění. 

Hlasování:  pro: 6 (v té době přítomných)  proti: 0       zdržel se: 0               Usnesení bylo schváleno. 
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2. Závěrečný účet města Milevska za rok 2018 
H. Jánová seznámila přítomné se zpracovaným návrhem Závěrečného účtu za rok 2018 vč. závěru zprávy 
z přezkumu hospodaření. Materiál byl členům zaslán k seznámení v předstihu. 
Příchod p. Doubka v 16,12h. 
 
Usnesení FV ZMM č. 11/19:  
Finanční výbor ZMM bere na vědomí Závěrečný účet města Milevska za rok 2018 v předloženém znění a 

doporučuje ZMM schválit ho bez výhrad. 

Hlasování:  pro: 7 (v té době přítomných)  proti: 0       zdržel se: 0               Usnesení bylo schváleno. 

 
 

3. Účetní závěrka města Milevska za rok 2018 
Krátce uvedla H. Jánová, materiál členové obdržely v předstihu. 
 
Usnesení FV ZMM č. 12/19:  
Finanční výbor ZMM bere na vědomí Účetní závěrku města Milevska za rok 2018 v předloženém znění a 

doporučuje ZMM schválit ji bez výhrad. 

Hlasování:  pro: 7 (v té době přítomných)  proti: 0       zdržel se: 0               Usnesení bylo schváleno. 

 
 

4. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací  
Odbor investic a majetku města MěÚ Milevsko předložil finančnímu výboru s požadavkem o vyjádření 
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028.  
Další informace dodal p. Doubek. 
Po diskuzi bylo odsouhlaseno následující usnesení. 
Příchod p. Kupce v 16,55h. 
 
Usnesení FV ZMM č. 13/19:  
Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska doporučuje variantu B, s tím, že získané prostředky budou 
použity za účelem vodohospodářského majetku. 
 
Hlasování:  pro: 7 (v té době přítomných)  proti: 1   zdržel se: 0  Usnesení bylo schváleno. 
 
 

5. Rozpočtové záležitosti 
Finančnímu výboru byla před jednáním FV zaslána zpracovaná rozpočtová změna na jednání 
mimořádného zastupitelstva dne 24.4.2019 s návrhem zajistit financování investiční akce „Vodovod 
Dukelská“ a „Teplovod Věžáky“ prostřednictvím úvěru. H. Jánová uvedla důvody, proč doporučuje 
úvěrové financování. 
Dále tajemnice FV H. Jánová seznámila členy FV s dosavadním vývojem rozpočtových změn, především se 
změnou, kterou schválilo ZMM dne 3.4.2019 a aktuálním výši schodku rozpočtu pro rok 2019. 
Tento bod byl projednáván před bodem Plán financování obnovy vodovodů. 
 
Usnesení FV ZMM č. 14/19:  
Pokud se ZMM rozhodne investiční akci „Teplovod Věžáky“ realizovat, FV doporučuje financování 
z vlastních prostředků. 
 
Hlasování:  pro: 7 (v té době přítomných)  proti: 0   zdržel se: 0  Usnesení bylo schváleno. 
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6. Různé  
 

- Další zasedání se uskuteční 12. června 2019 /středa/ od 16 h v kanceláři vedoucí odboru 
finančního (č. dv. 211) – pozvánka bude zaslána – p. Šach se již z tohoto jednání v předstihu 
omluvil. 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17,10 h. 

 

Přílohy:  

1. Závěrečný účet města Milevska za rok 2018 vč. zprávy z přezkumu hospodaření 
2. Účetní závěrka města Milevska za rok 2018 
3. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 - 2028 
4. Rozpočtová změna – materiál pro jednání ZMM 24.4.2019 vč. záměru na přijetí úvěru 

 

 

Zapsala: H. Jánová 

 
 
 
 
 
Mgr. Petr Barda, v.r. 
předseda FV ZMM 


