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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 18.10.2020 

Č. j.: MM 72696/2020    

Zápis č. 14/2020 

z 14. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska 

konaného dne 18.11.2020 

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

   
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 pana starosty od 16:00 h. 

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

Podklady zaslány, v rámci bodu různé byly zaslány další 3 materiály. 

 

2. Rozpočet 2020 – aktuální situace a rozpočtová změna 

H. Jánová informovala o aktuální ekonomické situaci, o současném stavu rozpočtu, materiál s rozpočtovou 

změnou pro jednání zastupitelstva dne 25.11.2020 byl zaslán. 

Usnesení FV ZMM č. 36/20 (bez účasti JUDr. Kupce):  
Finanční výbor ZMM bere na vědomí Změnu rozpočtu města Milevska č. 25/20. 
Hlasování:  pro: 5 proti: 0   zdržel se: 0  Usnesení bylo schváleno 

 

3. Předběžný návrh rozpočtu a výhledu 

Členům byl týden před jednání FV zaslán návrh rozpočtu na rok 2021 a výhled na další 3 roky, návrhy jsou 

ve verzi po projednání na radě města.  

H. Jánová uvedla zásadní aspekty, dále budou provedeny malé změny – navýšení výdajů o 350 tis. Kč 

v OŽP, snížení úroků a splátek z úvěrů a navýšení o 500 tis. Kč příjmu z hazardu.  
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V rámci diskuze bylo zmíněno, že se finanční situace nevyvíjí dobře, je potřeba řešit úspory na straně 

výdajů, zvyšovat příjmy, na což FV upozorňuje dlouhodobě. Dále pak vynakládat prostředky na zhotovení 

projektových dokumentací, jen tam, kde víme, že město bude mít prostředky na jejich realizaci.  

Usnesení FV ZMM č. 37/20:  

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit rozpočet na rok 2021 s tím, že bude 
provedena revize v něm zařazených pořízení projektových dokumentací s ohledem na reálnost jejich 
použití v následujících 3 letech. 
 
Hlasování:  pro: 5 proti: 0   zdržel se: 1  Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení FV ZMM č. 38/20:  
Finanční výbor ZMM doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit Střednědobý výhled rozpočtu 
na roky 2022-2024. 
Hlasování:  pro: 3 proti: 1   zdržel se: 2  Usnesení nebylo přijato 

 

Usnesení FV ZMM č. 39/20 (hlasování bez JUDr. Kupce):  
Finanční výbor ZMM doporučuje Zastupitelstvu města Milevska pověřit Radu města k nalezení 
významných úspor v oblasti běžných výdajů, zvýšení příjmů v oblasti prodeji majetku a objektivizovat 
plán kapitálových výdajů s termínem do 30.6.2021. 
Hlasování:  pro: 5 proti: 0   zdržel se: 0  Usnesení bylo schváleno 

 

Konečná verze návrhu rozpočtu a výhledu bude zaslána. 

 

4. Různé  

V rámci bodu různé obdrželi členové další 3 materiály – Vodné a stočné 2021, Finanční dar Obec 
Hrejkovice, Dodatek ke smlouvě o úvěru od ČSOB na Sportovní halu. 
 
FV hlasoval pouze o materiálu Vodné a stočné 2021 s následujícím usnesením: 
Usnesení FV ZMM č. 40/20 (bez účasti JUDr. Kupce):  
Finanční výbor ZMM doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit předložený materiálu „Vodné a 
stočné 2021“. 
Hlasování:  pro: 5 proti: 0   zdržel se: 0  Usnesení bylo schváleno 

 

 
Jednání bylo ukončeno v 18,30 h. 

Přílohy:  

- Materiál pro jednání Zastupitelstva města Milevska dne 25.11.2020 - Změna rozpočtu Milevska  
- Předběžný návrh rozpočtu pro rok 2021 a výhledu na roky 2022-2024 
- Vodné a stočné 2021  
- Finanční dar Obec Hrejkovice 
- Dodatek ke smlouvě o úvěru od ČSOB na investiční akci „Snížení energetické náročnosti Sportovní 

haly vč. vzduchotechniky a nářaďovny. 

 
 
Mgr. Petr Barda 
předseda FV ZMM 


