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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 17.06.2020 

Č. j.: MM 39772/2020    

Zápis č. 11/2020 

z 11. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska 

konaného dne 17.06.2020 

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  
   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 
 

   
Program zasedání: 

1. Úvod, zahájení  

2. Rozpočet 2020 – aktuální situace 
3. Rozpočtová změna 
4. Kontokorentní úvěr 
5. Různé 

 
 

1. Úvod, zahájení  
Zasedání FV se konalo v kanceláři vedoucí odboru finančního od 16:00 h. 

Předseda členy FV přivítal a jednání zahájil, program jednání byl schválen – do bodu různé zařazen materiál 

k projektu Rozšíření Domova pro seniory. Materiály byly k jednotlivým bodům zaslány. 

 

 

2. Rozpočet 2020 – aktuální situace 

H. Jánová informovala o aktuální ekonomické situaci, o současném stavu rozpočtu – o propadu daňových 

příjmů, o projednávání úspor a o nejistém vývoji a o schválení částečné kompenzace propadu daňových 

příjmů (1.200 Kč/osoba dle trvalého pobytu k 1.1.2020), která by měla být obcím poskytnuta. 

 

 

3. Rozpočtová změna 

Hana Jánová uvedla jednotlivá rozpočtová opatření, která mají za cíl alespoň částečně snížit rozpočet 

běžných výdajů, dále pak seznámila přítomné s jednotlivými změnami nákladů a výnosů ve finančním 

plánu hospodářské činnosti. 
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Usnesení FV ZMM č. 31/20:  
Finanční výbor ZMM doporučuje zastupitelstvu schválit Změnu rozpočtu města Milevska č. 14/20 a 
aktualizaci finančního plánu hospodářské činnosti v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro: 8 proti: 0   zdržel se: 0  Usnesení bylo schváleno 

 

 
4. Kontokorentní úvěr 

H. Jánová informovala o průběhu poptávky na kontokorentní úvěr, kdy město obdrželo pouze jednu 

nabídku.  

Usnesení FV ZMM č. 32/20:  
Finanční výbor ZMM doporučuje zastupitelstvu schválit Kontokorentní úvěr dle smlouvy v předloženém 
znění. 
 
Hlasování:  pro: 7 (v té době přítomných) proti: 0   zdržel se: 0  Usnesení bylo schváleno 

 

 

5. Různé – projekt Rozšíření domova pro seniory 

Byl předložen materiál pro jednání zastupitelstva na 24.06.2020 – Realizace a financování projektu 
Rozšíření Domova pro seniory Milevsko, pozastavení akce Snížení energetické náročnosti Domu kultury. 
V rámci diskuze bylo poukázáno na vysoký podíl potřeby vlastních zdrojů vůči dotačním prostředkům, zda 
je projekt potřebný, zda neexistuje jiná levnější varianta a také na vysoký podíl budoucího úvěrového 
zatížení. 
 
Usnesení FV ZMM č. 33/20:  
Finanční výbor ZMM doporučuje financovat akci Rozšíření Domova pro seniory Milevsko s využitím úvěru 
ve výši 35 mil. Kč (vlastní podíl k dotaci), s pevnou úrokovou mírou, s dobou splatností na 14 let 
(pravidelné měsíční splátky), s odloženou splatností od měsíce července roku 2023. 
 
Hlasování:  pro: 2 proti: 3   zdržel se: 3  Usnesení nebylo přijato 

 
 
Příští jednání se uskuteční dne 02.09.2020 od 16h – pozvánka bude poslána. 
 

 

Jednání bylo ukončeno v 17,20 h. 

 

Přílohy: Materiály pro jednání Zastupitelstva města Milevska dne 24.06.2020: 

- Změna rozpočtu Milevska č. 14/20 a aktualizace finančního plánu hospodářské činnosti 
- Kontokorentní úvěr 
- Realizace a financování projektu Rozšíření Domova pro seniory Milevsko, pozastavení akce Snížení 

energetické náročnosti Domu kultury 

 
 
 
Mgr. Petr Barda 
předseda FV ZMM 


