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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 04.12.2019 

Č. j.: MM 73710/2019    

Zápis č. 7/2019 

z 7. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska 

konaného dne 04.12.2019 

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  
   Mgr. Ondřej Šimánek  - člen FV  
  Bc. Květoslava Marvanová -  členka FV  
  Mgr. Martin Třeštík  - člen FV  
  JUDr. Martin Kupec, Ph.D. - člen FV – omluven 
  Ing. Miloslav Šváb  - člen FV  
 
Za MěÚ Milevsko:  Ing. Hana Jánová  - tajemník FV, vedoucí OF MěÚ 
 
   Ing. Ivan Radosta  -  starosta 
 
 
Program zasedání: 

1. Úvod, zahájení  

2. Rozpočet 2019 – aktuální informace 
3. Rozpočet 2020  
4. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-23 
5. Návrh pravidel rozpočtového provizoria 
6. Prodloužení kontokorentu 
7. OZV – ze psů a odpadu – návrhy novel 
8. Návratná finanční výpomoc – Milevský kraj o.p.s 
9. ČEVAK – vodné a stočné 
10. Různé  

 
 
1. Úvod, zahájení  

Zasedání FV se konalo v kanceláři pana starosty od 16:00 h. Předseda FV přivítal všechny zúčastněné a 

zasedání zahájil. Program byl schválen v předloženém znění. 

 

Úvodní slovo pana starosty. 
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2. Rozpočet 2019 

Hana Jánová seznámila přítomné s předkládanou rozpočtovou změnou pro jednání ZMM dne 11.12.2019, 

ve které se zlepšuje schodek rozpočtu o 2,9 mil. Kč, a s očekávaným konečným výsledek rozpočtu roku 

2019. 

Usnesení FV ZMM č. 18/19:  
Finanční výbor ZMM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 27/2019 
v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro: 7 proti: 0   zdržel se: 0  Usnesení bylo schváleno. 
 
 

3. Rozpočet 2020 

Finanční výbor obdržel zpracovaný návrh rozpočtu na rok 2020 vč. záměru přijetí úvěru na investiční akci 

Sportovní hala (zateplení, vzduchotechnika, nářaďovna), která není v návrhu rozpočtu zahrnuta a pokud 

bude žádost o dotaci na tuto akci úspěšná, bude se muset financovat prostřednictvím úvěru. 

H. Jánová uvedla bližší informace. 

 

Usnesení FV ZMM č. 19/19:  
Finanční výbor ZMM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu pro rok 2020 
v předloženém znění vč. přijetí záměru úvěru na investiční akci Zateplení sportovní haly vč. 
vzduchotechniky a nářaďovny v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro: 6 proti: 0   zdržel se: 1  Usnesení bylo schváleno. 
 
 

4. SRV 2021-23 

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. V dalších letech celkové příjmy budou moci pokrýt pouze běžné 

výdaje. 

 

Usnesení FV ZMM č. 20/19:  
Finanční výbor ZMM doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu (SRV) na roky 2021-23 a dále konstatuje, že tento SRV není zárukou udržitelného rozvoje města 
a doporučuje zastupitelstvu města přijmout a schválit odpovídající strategická rozhodnutí. 
 
Hlasování:  pro: 6 proti: 1   zdržel se: 0  Usnesení bylo schváleno. 
 

 

5. Pravidla rozpočtového provizoria 

H. Jánová podala informaci k návrhu pravidel pro rozpočtové provizorium, která se budou aktivovat 

v případě, že město nebude mít schválen rozpočet 1.1. nového kalendářního roku. 

 

Usnesení FV ZMM č. 21/19:  
Finanční výbor ZMM doporučuje zastupitelstvu města schválit předložená pravidla rozpočtového 
provizoria. 
 
Hlasování:  pro: 7 proti: 0   zdržel se: 0  Usnesení bylo schváleno. 
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6. Prodloužení kontokorentu 

FV obdržel návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 10073/19/LCD ze dne 26.6.2019, ve 
kterém se prodlužuje možnost čerpání do 30.6.2020. 
 
Usnesení FV ZMM č. 22/19:  
Finanční výbor ZMM doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek na prodloužení kontokorentního 
úvěru do 30.6.2020. 
 
Hlasování:  pro: 6 proti: 0   zdržel se: 1  Usnesení bylo schváleno. 
 
 

7. Návrhy OZV – místní poplatek ze psů a odpady 

FV obdržel návrh 2 obecně závazných vyhlášek na místní poplatky – ze psů a za provoz systému nakládání 
s odpady s účinností od 1. ledna 2020. H. Jánová stručně uvedla významné změny. 
 
Usnesení FV ZMM č. 23/19:  
Finanční výbor ZMM doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závazné vyhlášky s účinností od 
1.1.2020 na místní poplatek ze psů a za provoz systému nakládání s odpady v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro: 7 proti: 0   zdržel se: 0  Usnesení bylo schváleno. 
 
 

8. NFV – Milevský kraj 

FV obdržel žádost od Milevského kraje o.p.s. vč. návrhu smlouvy na poskytnutí návratné finanční výpomoci 
na úhradu daně z přidané hodnoty finančnímu úřadu na základě daňové kontroly DPH za období let 2014-
2017. 
 
Usnesení FV ZMM č. 24/19:  
Finanční výbor ZMM doporučuje zastupitelstvu města neschválit návratnou finanční výpomoc 
Milevskému kraj o.p.s. ve výši 1.732.049 Kč na úhradu daně z přidané hodnoty vč. příslušenství 
Finančnímu úřadu. 
 
Hlasování:  pro: 6 proti: 0   zdržel se: 1  Usnesení bylo schváleno. 
 
 

9. Čevak – vodné a stočné 

FV obdržel materiál od společnosti ČEVAK s návrhem ceny pro vodné a stočné. 
 
Usnesení FV ZMM č. 25/19:  
Finanční výbor ZMM doporučuje zastupitelstvu města schválit vodné a stočné podle varianty B. 
 
Hlasování:  pro: 6 proti: 1   zdržel se: 0  Usnesení bylo schváleno. 
 
 

10. Různé 

Příští jednání se uskuteční dne 5.2.2020 – příprava plánu práce FV na rok 2020. 
 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18,50 h. 
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Přílohy:  

1. Rozpočtová změna pro jednání ZM dne 11.12.2019 
2. Návrh rozpočtu na rok 2020  
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-23 
4. Návrh pravidel rozpočtového provizoria 
5. Prodloužení kontokorentu – dodatek ke smlouvě 
6. Návrhy OZV na místní poplatky ze psů a odpadu  
7. Návratná finanční výpomoc – žádost Milevský kraj o.p.s 
8. ČEVAK – vodné a stočné 

 
 
Mgr. Petr Barda 
předseda FV ZMM 


