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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 07.10.2020 

Č. j.: MM 64663/2020    

Zápis č. 13/2020 

z 13. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska 

konaného dne 07.10.2020 

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 a rozpočtová změna 
3. Předběžný návrh rozpočtu na rok 2021 a rozpočtového výhledu 2022-2024 
4. Různé 

 
 

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

Předseda členy FV přivítal a jednání zahájil, jednání usnášeníschopné, program jednání byl schválen.  

Podklady zaslány. 

 

 

2. Rozpočet 2020 – aktuální situace a rozpočtová změna 

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

příjmů se již zastavil, za měsíc září vyšší příjem než za září roku 2019. Materiál s rozpočtovou změnou pro 

jednání zastupitelstva dne 14.10.2020 byl zaslán. 

 

Usnesení FV ZMM č. 35/20:  
Finanční výbor ZMM doporučuje zastupitelstvu schválit Změnu rozpočtu města Milevska č. 22/20 
v předloženém znění. 
Hlasování:  pro: 8 proti: 0   zdržel se: 0  Usnesení bylo schváleno 
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3. Předběžný návrh rozpočtu a výhledu 

Členům byl den před jednání FV zaslán předběžný návrh rozpočtu na rok 2021 a výhled na další 3 roky, 

návrh je zatím ve fázi interního projednávání s jednotlivými odbory a příkazci, musí dostát dalších změn, 

aby byly výdaje financovatelné, ale i tak je situace velmi složitá s ohledem na další vývoj financování. 

Další verze návrhu rozpočtu a výhledu bude FV zaslána po projednání v radě města. 

 

4. Různé  

 
Příští jednání se uskuteční pravděpodobně dne 18.11.2020 od 16h – pozvánka bude poslána. 
 

Jednání bylo ukončeno v 17,15 h. 

 

Přílohy:  

- Materiál pro jednání Zastupitelstva města Milevska dne 14.10.2020 - Změna rozpočtu Milevska  
- Předběžný návrh rozpočtu pro rok 2021 a výhledu na roky 2022-2024 

 
 
Mgr. Petr Barda 
předseda FV ZMM 


