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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 16.10.2019 

Č. j.: MM 62256/2019    

Zápis č. 6/2019 

z 6. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska 

konaného dne 16.10.2019 

Za FV ZMM:  Mgr. Petr Barda  - předseda FV ZMM (dále jen FV) 
  Mgr. Pavel Koutník  - člen FV  
  Pan František Šach  - člen FV – nahlášen odchod v 16,45h 
  Ing. Mgr. Miroslav Doubek - člen FV – nahlášen příchod v 17h 
   Mgr. Ondřej Šimánek  - člen FV  
  Bc. Květoslava Marvanová - členka FV  
  Mgr. Martin Třeštík  - člen FV –  
  JUDr. Martin Kupec, Ph.D. - člen FV – nepřítomen 
  Ing. Miloslav Šváb  - člen FV  
 
Za MěÚ Milevsko:  Ing. Hana Jánová  - tajemník FV, vedoucí OF MěÚ 
 
 
Program zasedání: 

1. Úvod, zahájení  
2. Rozpočet 2019 
3. Rozpočet 2020 – prvotní požadavky a návrhy 
4. Různé – participativní rozpočet 

 
 
1. Úvod, zahájení  

Zasedání FV se konalo v kanceláři vedoucí OF MěÚ Milevsko od 16:00 h. Předseda FV přivítal všechny 

zúčastněné a zasedání zahájil.  

 

 

2. Rozpočet 2019 

Hana Jánová seznámila přítomné s aktuálním stavem rozpočtu letošního roku, jak se změnil, resp. zlepšil 

schodek rozpočtu po zapojení do příjmů všech schválených dotací. 

 

Finanční výbor ZMM projednal rozpočtovou změnu č. 23/2019 pro jednání ZMM dne 23.10.2019, ve které 

se zlepšuje schodek rozpočtu letošního roku o 720 tis. Kč. 

 

Bez připomínek. 
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3. Rozpočet 2020 

Finanční výbor obdržel zpracovaný podklad s požadavky a návrhy na rozpočet na rok 2020 a střednědobý 

výhled rozpočtu na roky 2021-23 dle jednotlivých odborů (vč. přehledu investic a oprav). Jednalo se zatím 

o pracovní verzi, která se ještě bude upravovat, a to s cílem snížení schodku rozpočtu.  

H. Jánová poukazovala s ohledem na vysoký podíl investic letošního roku 2019 a každoroční růst běžných 

výdajů, že se výrazně sníží peněžní zásoba peněz a tvorba rozpočtu, a především objem kapitálových 

výdajů pro další roky je značně omezena, kdy se neočekává další růst daňových příjmů. V dalších letech 

celkové příjmy budou moci pokrýt pouze běžné výdaje. 

 

FV doporučuje: 

- Volit investice, které zajistí úspory výdajů v dalších letech a také ty s největším podílem dotačních 

prostředků. 

- Hledat možnosti pro zvyšovaní příjmů. 

- Pro zvýšení operativní peněžní zásoby obnovit kontokorentní úvěr. 

 

Požadovaný přehled úvěrového zatížení města je uveden v příloze zápisu. 

 

 

4. Různé 

H. Jánová podala informaci o připravovaném participativním rozpočtu, byla předložena pravidla a 

informativní leták. Pravidla budou projednávat zastupitelé na svém jednání dne 23.10.2019. 

 

Usnesení FV ZMM č. 17/19:  
Finanční výbor ZMM doporučuje zastupitelstvu města schválit participativní rozpočet dle uvedených 
pravidel. 
 
Hlasování:  pro: 5 proti: 0   zdržel se: 2  Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Příští jednání se uskuteční dne 4.12.2019 – projednání konečné podoby návrhu rozpočtu na rok 2020 a 
výhledu na roky 2021-23. 
 

Jednání bylo ukončeno v 17,20 h. 

Přílohy:  

1. Materiál na jednání ZM – Změna rozpočtu města Milevsko za rok 2019  
2. Prvotní požadavky a návrhy rozpočtu na rok 2020 a SRV na roky 2021-23 
3. Participativní rozpočet 
4. Úvěrové zatížení města 

 

Zapsala: H. Jánová 

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


