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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 15.04.2020 

Č. j.: MM 24353/2020    

Zápis č. 9/2019 

z 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska 

konaného dne 15.04.2020 

Za FV ZMM:  Mgr. Petr Barda  - předseda FV ZMM (dále jen FV) 
  Mgr. Pavel Koutník  - člen FV  
  Pan František Šach  - člen FV  
  Ing. Mgr. Miroslav Doubek  - člen FV - nepřítomen 
   Mgr. Ondřej Šimánek  - člen FV  
  Bc. Květoslava Marvanová -  členka FV  
  Mgr. Martin Třeštík  - člen FV - omluven 
  JUDr. Martin Kupec, Ph.D. - člen FV  
  Ing. Miloslav Šváb  - člen FV - omluven 
 
Za MěÚ Milevsko:  Ing. Hana Jánová  - tajemník FV, vedoucí OF MěÚ 
Host:   Ing. Ivan Radosta  - starosta 
 
    
Původně plánované jednání FV na počátku dubna se neuskutečnilo z důvodu přesunutí jednání ZM až na 
22.4.2020. 
 
Program zasedání: 

1. Úvod, zahájení  

2. Rozpočet 2020 – aktuální situace, rozpočtová změna 

3. Úvěr 

4. Různé  

 
 
1. Úvod, zahájení  

Zasedání FV se konalo v kanceláři p. starosty od 16:00 h, který členy přivítal všechny zúčastněné a zasedání 

spolu s předsedou FV zahájil, program jednání byl schválen. Materiály byly k jednotlivým bodům zaslány. 

 

 

2. Rozpočet 2020 + Úvěr 

Hana Jánová uvedla současný stav rozpočtu, návrh rozpočtové změny (snížení rozpočtu daňových příjmů 

dle předkládaného RO č. 39 v návaznosti na virovou krizi) a dále pak další požadavky na rozpočtové výdaje 

v návaznosti na plánovou realizaci 3 parkovišť (Pod Stadionem, II. ZŠ a K. Nálepky). Dále také seznámila 

přítomné s výsledkem výběrového řízení na poskytovatele dlouhodobého úvěru na realizaci investiční 

akce Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly, vč. vzduchotechniky a nářaďovny. 

K těmto záležitostem byla společná diskuze a byla stanovena následující usnesení. 
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Usnesení FV ZMM č. 27/20:  
Finanční výbor ZMM doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci a financování pouze parkoviště v ul. Kpt. 
Nálepky vč. přesunu nevyužitých finančních prostředků z parkoviště před 2. ZŠ a v ul. Pod Stadionem 
(varianta C materiálu pro jednání zastupitelstva). 
 
Hlasování:  pro: 5 proti: 0   zdržel se: 0  Usnesení bylo schváleno. 
 

 

Usnesení FV ZMM č. 28/20:  
Finanční výbor ZMM bere na vědomí RO č. 39 z předkládané rozpočtové změny (snížení daňových 
příjmů). 
 
Hlasování:  pro: 5 proti: 0   zdržel se: 0  Usnesení bylo schváleno 

 
 
Příchod na jednání JUDr. Kupec. 
 
Usnesení FV ZMM č. 29/20:  
Finanční výbor ZMM doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci investiční akce „Snížení energetické 
náročnosti budovy sportovní haly, vč. vzduchotechniky a nářaďovny“ a schválit její financování (vč. 
provedení adekvátního rozpočtového opatření) prostřednictvím úvěru nejvhodnější podané nabídky od 
ČSOB. 
 
Hlasování:  pro: 5 proti: 0   zdržel se: 1  Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 
3. Různé 

Příští jednání se uskuteční dne 20.5.2020 (posunutý termín jednání květnového zastupitelstva na 
27.5.2020). 
 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17,10 h. 

 

Přílohy:  

• Materiály pro jednání ZMM – Rozpočtová změna, Parkoviště před 2. ZŠ, Parkoviště ul. Pod 

Stadionem, Parkoviště ul. Kpt. Nálepky (rozšířená o var. C), Úvěr na akci „Snížení 

energetické náročnosti Sportovní haly, vč vzduchotechniky a nářaďovny. 
 
 
 
 
Mgr. Petr Barda 
předseda FV ZMM 


