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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 11.11.2022 

Č. j.: MM 75143/2022 

Zápis č. 01/2022 

z 01. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska 

konaného dne 10.11.2022 

Za FV ZMM:  Mgr. Petr Barda  - předseda FV ZMM (dále jen FV) 
  Michal Horek   - člen FV 
  Mgr. Ondřej Šimánek  - člen FV  
  Ing. Klára Kubíčková   - členka FV   
  Ing. arch. Klára Šťastná   - členka FV 
  Mgr. Martin Třeštík  - člen FV  
  Mgr. Karel Kotrba  - člen FV  
   
 
Za MěÚ Milevsko:  Ing. Vendula Pekárková Matoušková - tajemník FV, vedoucí OF 
 
Za vedení města:  Ing. Ivan Radosta – starosta  

Ing. Hana Jánová – vedoucí úřadu 
    
Program zasedání: 
 
Program zasedání: 

1. Úvod, zahájení  
2. Seznámení členů s jednacím řádem FV 
3. Aktuální stav čerpání rozpočtu  
4. Rozpočtové změny 2022 
5. Přehled a predikce daňových příjmů města 2022 a 2023 
6. Návrh rozpočtu města Milevska 2023 a střednědobý výhled 
7. Návrh cen vodného a stočného 2023 - ČEVAK 
8. Různé   

 

1. Úvod, zahájení  
Zasedání FV se konalo v kanceláři starosty od 15:00 h.  

Předseda členy FV přivítal a jednání zahájil, jednání je usnášeníschopné v počtu 7 členů, za vedení města 

se účastnil Ing. Ivan Radosta a  Ing. Hana Jánová. 

 

2. Seznámení členů s jednacím řádem FV 

Předseda FV seznámil členy s návrhem jednacího řádu FV, který vycházel z platného jednacího řádu FV 

pro minulé volební období. Vysvětlil funkce, pravomoci a činnosti FV. Navrhované znění jednacího řádu 

bylo doplněno na podnět tajemnice o možnost účasti on-line a na podnět Mgr. Třeštíka o formulaci, že FV 

vydává stanovisko nejenom k závěrečnému účtu ale také k závěrce města za uplynulý rok.  
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Usnesení FV ZMM č. 01/22:  
Finanční výbor schvaluje znění jednacího řádu finančního výboru v upraveném znění s platností a 
účinností od 10.11.2022. 
Hlasování:  pro: 7 proti: 0   zdržel se: 0  Usnesení bylo přijato. 

 

3. Aktuální stav čerpání rozpočtu 

FV byl tajemnicí obeznámen se stavem čerpání rozpočtu k 31.10.2022. 

 

4. Rozpočtové změny 2022 

FV byl informován tajemnicí, že pro druhé zasedání ZMM není připravena žádná rozpočtová změna a že 

velká rozpočtová změna bude projednávána na prosincové zasedání ZMM, kde budou do rozpočtu 

zahnuté navýšené daňové příjmy a upravené výdaje o úspory za rok 2022. 

 

5. Přehled a predikce daňových příjmů města 2022 a 2023 

FV byl obeznámen s aktuálním stavem daňových příjmů města k 31.10.2022 a informován o předpokladu, 

že se daňové příjmy v upraveném rozpočtu 2022 ještě podle predikce navýší. 

Dále byl FV informován, že pro město Milevsko byla zpracována odborná predikce daňových příjmů pro 

rok 2023, s kterou se pracuje v návrhu rozpočtu pro rok 2023.  

 

6. Návrh rozpočtu města Milevska 2023 a střednědobý výhled 

FV byl obeznámen s kompletním návrhem rozpočtu města po jednotlivých odborech. Tajemnice FV a 

vedoucí úřadu dále upozornily na nejzásadnější položky v jednotlivých odborech jak v příjmech tak ve 

výdajích a také s faktem, že výhled návrhu rozpočtu bude doplněn o investiční rámec. FV byl informován 

o velkých investicích, které nejsou součástí návrhu rozpočtu, o předpokládaných příjmech, které nemohou 

být v návrhu promítnuty.  

Mgr. Třeštík upozorňuje na vhodnost doplnění návrhu rozpočtu o výši úvěrového zatížení města.  

FV byl seznámen s tím, že rozpočet v navrhované podobě bude diskutován na pracovním zasedání ZMM 

dne 14.11.2022 před konáním řádného zasedání ZMM.  

 

7. Návrh cen vodného a stočného 2023 - ČEVAK 

FV projednal návrh cen vodného a stočného pro rok 2023.  

 

Usnesení FV ZMM č. 02/22:  

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit Návrh cen vodného a stočného 2023 

– ČEVAK v předloženém znění. 

Hlasování:  pro: 7 proti: 0   zdržel se: 0  Usnesení bylo přijato. 

 

8. Různé   

Nikdo nevznesl žádný dotaz či podnět k diskusi.  

 
Další termín jednání byl předsedou stanoven na 07.12.2022 v 16:00 hodin.  

 

Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin.  

Mgr. Petr Barda 
předseda FV ZMM 

Příloha: Jednací řád FV 2022 v upraveném znění.  
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