
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 31.01.2018  

Č. j.: MM   04216/2018    

Zápis č. 19/2018 

z 20. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska 

konaného dne 30.01.2018 

Za FV ZMM:  Mgr. Petr Barda  - předseda FV ZMM (dále jen FV) 
  Ing. František Šika  - člen FV  
  paní Marcela Pekárková - členka FV  
  Ing. Mgr. Miroslav Doubek - člen FV  
   Ing. Jiří Košťál   - člen FV  
   Ing. Marek Kafka  - člen FV  
  Ing. Miloslav Šváb  - člen FV    (omluven) 
 
Za MěÚ Milevsko:  Ing. Jaroslava Rodová  - tajemník FV  

pověřená zástupem vedoucí OF MěÚ 
 
Program zasedání: 

1. Projednání návrhu Plánu práce FV ZMM na rok 2018  
2. Seznámení s procesem výběrového řízení - úvěr na akci „Sítě a komunikace   Švermova –
         3. etapa“ 
3. Ostatní ekonomické informace 

 
 
 
Zahájení a kontrola zápisu z minulého jednání 
Zasedání FV se konalo v kanceláři pověř. zástup. vedoucí OF MěÚ Milevsko od 15:30 h. 

Předseda FV Mgr. Barda přivítal všechny zúčastněné a zasedání zahájil. Konstatoval, že stávající 

zasedání FV je usnášeníschopné. Seznámil přítomné členy s programem dnešního zasedání FV, 

ke kterému nebyly žádné výhrady. Zápis z minulého jednání byl přijat.  

 

Usnesení FV ZMM č. 53/18:  
Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska schvaluje program a zápis z minulého   19. zasedání 
FV ZMM bez připomínek. 
 

Hlasování: 6 pro: 6  proti: 0       zdržel se: 0                                        Usnesení bylo schváleno. 

 

 

1. Projednání návrhu Plánu práce FV ZMM na rok 2018  
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V souvislosti s projednáváním návrhu Plánu práce FV ZMM proběhla mezi přítomnými diskuze 
na téma vhodných termínů pro konání zasedání FV v roce 2018. Dalším tématem byly náměty 
a navrhované kontroly. Plán práce FV ZMM na rok 2018 je součástí tohoto zápisu (viz příloha č. 1). 
V průběhu příprav zasedání FV (po doručených e-mailech od Ing. Mgr. Doubka a paní Pekárkové a na 
základě nedokončení naplnění usnesení č. 67/15 ZMM ve vazbě na „Zprávu o výsledku kontroly 
kontrolní skupiny FV č. 1/2015 Kontrola společnosti SMM s.r.o.“) OF MěÚ požádal jednatele 
společnosti SMM s.r.o., pana Krále, o předložení dokumentů pro účely vyhodnocení kontroly FV ZMM 
na jeho 20. zasedání.  
 
Usnesení FV ZMM č. 54/18:  
Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska schvaluje návrh Plánu práce FV ZMM na rok 2018. 
 

Hlasování: 6 pro: 6 proti: 0       zdržel se: 0                                       Usnesení bylo schváleno. 

 
 
2. Seznámení s procesem výběrového řízení - úvěr na akci „Sítě a komunikace   Švermova –

  3. etapa“ 
Tajemnice FV Rodová přítomné seznámila v omezeném rozsahu s průběhem výběrového řízení 
ohledně úvěru na akci „Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa následovně: 

 Zastupitelstvo města Milevska usnesením č. 312/17 ze dne 15.12.2017 pověřilo 
OF MěÚ neprodleně připravit návrh materiálu na provedení veřejné zakázky malého rozsahu 
na poskytovatele úvěru na akci „Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa“;  

 Rada města Milevska vyhlásila usnesením č. 491/17 výběrové řízení na VZMR v souladu 
s vnitřním předpisem města o zadávání veřejných zakázek SM-11-RMM.  V průběhu lhůty 
podal zadavatel 2 doplňující informace k veřejné zakázce (08.01.2018 a 15.01.2018). 
Ve lhůtě pro podání nabídek do 19.01.2018 zadavatel obdržel 3 nabídky; 

 Výše investičního úvěru činí 25 mil. Kč; 

 Jmenovaná hodnotící komise ve složení: Mg. M. Třeštík, Ing. B. Beneš, Ing. M. Machart, 
Bc. D. Lukeš a Ing. Rodová zasedala dvakrát: 

o dne  22.01.2018, kdy konstatovala, že kontrole podaných nabídek vyhověly všechny 
podané nabídky; 

o dne 29.01.2018, kdy komise ještě nepřijala rozhodnutí o doporučení zadavateli 
přijmout nejvhodnější ekonomickou nabídku, ale vyzvala jednoho z účastníků 
o doplnění závazné informace. 

 
Usnesení FV ZMM č. 55/18:  
Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska bere na vědomí seznámení s procesem probíhajícího 
výběrového řízení týkající se úvěru na akci „Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa“. 
 

Hlasování: 6 pro: 6  proti: 0       zdržel se: 0                                        Usnesení bylo schváleno. 

 
3. Ostatní ekonomické informace 
Tajemnice FV Rodová seznámila přítomné s výsledným hospodařením města Milevska k 31.12.2017 
v základních bodech: 

 Celkové rozpočtové příjmy (bez konsolidace)    … 189,09 mil. Kč 

 Celkové rozpočtové výdaje (bez konsolidace)    …  182,39 mil. Kč 

 Pozitivní přebytkové saldo příjmů a výdajů    …   +6,70 mil. Kč 
(očekávané výsledné saldo dle schváleného rozpočtu 2017  …   +1,09 mil. Kč) 
 

 Financování – splátky dlouhodobých úvěrů   …    -6,00 mil. Kč 
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 Zůstatky na rozpočtových účtech města: 
 ve stavu k 01.01.2017     …  +41,41 mil. Kč 
 ve stavu k 31.12.2017     …  +42,11 mil. Kč 
 změna stavu na rozpočtových účtech města  …    +0,70 mil. Kč 

 

 Výsledek hospodaření města z Výkazu zisku a ztráty  
o Hlavní činnost      … +15,42 mil. Kč  
o Hospodářská činnost     …   +1,41 mil. Kč  

 
Usnesení FV ZMM č. 56/18:  
Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska bere na vědomí seznámení s ekonomickou situací 
města Milevska k 31.12.2017. 

 

Hlasování: 6 pro: 6 proti: 0       zdržel se: 0                                        Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:00 h. 

 

 

Příloha č. 1 – Plán práce FV ZMM na rok 2018 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Jaroslava Rodová 

 
 
Mgr. Petr Barda v. r. 
předseda FV ZMM 


