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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 21.03.2018  

Č. j.: MM 10450/2018    

Zápis č. 20/2018 

z 21. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska 

konaného dne 21.03.2018 

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  (omluven) 
  Ing. Miloslav Šváb  - člen FV   (omluven)  
 
Za MěÚ Milevsko:  Ing. Jaroslava Rodová  - tajemník FV  

pověřená zástupem vedoucí OF MěÚ 
 
 
 
 
 
Program zasedání: 
1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání FV ZMM 
2. Výsledek hospodaření města Milevska za rok 2017 
3. Dokončení kontroly SMM, spol. s r.o. dle úkolu ZMM vycházející z usnesení č. 67/2015 ze dne 

13.05.2015 
4. Ostatní ekonomické informace 
5. Kontrola účelnosti najatého majetku městem Milevsko a případně i jeho organizačními složkami 

a zřízenými subjekty  
 

1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého jednání 
Zasedání FV se konalo v kanceláři pověř. zástup. vedoucí OF MěÚ Milevsko od 16:30 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. 57/18:  
Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska schvaluje program a zápis z minulého   20. zasedání 
FV ZMM bez připomínek. 
 

Hlasování: 5 pro: 5  proti: 0       zdržel se: 0                                        Usnesení bylo schváleno. 
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2. Výsledek hospodaření města Milevska za rok 2017  
Z ekonomického hlediska lze rozpočtové hospodaření města Milevska za rok 2017 hodnotit jako 

úspěšné. Skutečné rozpočtové příjmy města za rok 2017 činily 189,09 mil. Kč a celkové výdaje 

182,39 mil. Kč (z toho běžné výdaje 149,77 mil. Kč a kapitálové výdaje 32,62 mil. Kč).  

Po provedené finančně rozpočtové analýze můžeme za pozitivní ukazatele výsledného hospodaření města 
Milevska za rok 2017 považovat zejména:    

1) kladné saldo příjmů a výdajů (přebytek) ve výši 6,70 mil. Kč;  
2) zůstatek na rozpočtových účtech, který k 31.12.2017 činil 42,11 mil. Kč, má od roku 2014 

proporcionálně se zvyšující tendenci (v roce 2014 zůstatek dosáhl 20,45 mil. Kč, v roce 2015 činil 

36,79 mil. Kč a v roce 2016 se zvýšil na 41,41 mil. Kč);   
3) hodnotu dlouhodobého majetku města ve výši 828,33 mil. Kč - při provedení kapitálových výdajů 

ve výši 32,62 mil. Kč k 31.12.2017 a běžných výdajů na opravy a udržování ve výši 5,04 mil. Kč 
(v rámci hospodářské činnosti města činily nerozpočtové náklady na opravy a udržování majetku 
4,17 mil. Kč);  souhrnně bylo dosaženo meziročního nárůstu kapitálových (investičních) výdajů 
z důvodu nezbytného zajištění provozuschopnosti, rekonstrukce nebo obnovy dlouhodobého 
majetku města následovně: v roce 2013 bylo proinvestováno pouhých 13,40 mil. Kč, oproti tomu 
v roce 2014 dosáhly investice rekordní výše 61,97 mil. Kč, v roce 2015 následovalo 40,14 mil. Kč 
a v roce 2016 se hodnota kapitálových výdajů opět zvýšila na 47,69 mil. Kč; 

4) schopnost města dostát dlouhodobým závazkům splácením přijatých úvěrů ve výši 6,00 mil. Kč, 
a to bez záporného salda a nutnosti odčerpání vytvořených peněžních zdrojů z předchozích let. 

 
Rozpočtové příjmy byly ovlivněny zejména: vyšším příjmem ze sdílených daní (daní z přidané hodnoty, 
daní z příjmů fyzických osob, daní z nemovitých věcí a daní z hazardních her) a příjmem z poplatků za 
uložení odpadů a správních poplatků. Pokles skutečných příjmů o 1,14 mil. Kč oproti upravenému 
rozpočtu, byl způsoben nižším výběrem sankčních plateb pokut z radaru v obci Velká. Přesto celkový úhrn 
daňových, nedaňových a kapitálových příjmů je vyšší o 6,12 mil. Kč dle upraveného rozpočtu.    
 
V průběhu roku 2017 byly prováděny revize schváleného rozpočtu se záměrem provedení úsporných 
opatření po doporučení orgánů města i Finančního výboru ZMM. Ve srovnání s upraveným rozpočtem 
město nedočerpalo běžné výdaje ve výši 3,04 mil. Kč. Úspora na straně běžných výdajů se projevila 
zejména v ostatních službách, výdajích za teplo, elektrickou energii, poštovní služby, dále pak ve výdajích 
na výkon činnosti zastupitelstva obce, výdajích za pohonné hmoty, ochranné pomůcky, knihy, 
poskytované náhrady a výdajích na školení a vzdělávání.  
 
Situace na straně nedočerpání celkových kapitálových (investičních) výdajů ve výši 3,42 mil. Kč byla 
způsobena neuskutečněním zejména těchto investičních akcí (2,01 mil. Kč): rekonstrukcí budov radnice, 
projektovou dokumentací: dopravní uzel (Přestupní terminál), retenční nádrž SPOS a Průmyslová zóna 
Dukelská, aktualizace ÚPD obcí JčK. Nedočerpáním kapitálových výdajů (1,41 mil. Kč) došlo k úspoře 
kapitálových výdajů, a to z důvodu nižší vysoutěžené ceny u investiční akce: obnova kanalizace – sběrač 
D, obnova hlavního kanalizačního sběrače A, rekonstrukce vodovodních přípojek Sibiřská, Sadová, 
Kpt. Jaroše, obnova povrchu dvora polikliniky a nákup automobilu pro úřad, dále pak i neuskutečněním 
zbývající výše hodnoty rozpočtované na nákup pozemků vč. staveb. 
 
Město jako příjemce investiční dotace v roce 2017 obdrželo 2,58 mil. Kč, jednalo se o dotaci na výměnu 
kondenzátoru a na nový povrch do sportovní haly. Město obdrželo i neinvestiční příspěvek ve výši 
0,45 mil. Kč od Nadace ČEZ na Muzeum milevských maškar. Z pohledu přijatých neinvestičních dotací 
město v roce 2017 obdrželo na výkon a zajištění činnosti státní správy 15,49 mil. Kč, na volby 
do Parlamentu ČR a volby prezidenta 0,25 mil. Kč a na výkon sociálně právní ochrany dětí, na sociální, 
pěstounskou a terénní práci cca 2,88 mil. Kč.   
 
Výsledek hospodaření hospodářské činnosti města za rok 2017 činí zisk ve výši 1,41 mil. Kč. 
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Za pozitivní lze rovněž hodnotit i výsledné hospodaření deseti příspěvkových organizací, které v úhrnu 
vykazují zisk ve výši 1,25 mil. Kč. 
 
 
Usnesení FV ZMM č. 58/18:  
Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska bere na vědomí informace o výsledku hospodaření města 
Milevska za rok 2017. 
Hlasování: 5 pro: 5 proti: 0       zdržel se: 0                                       Usnesení bylo schváleno. 

 
3. Dokončení kontroly SMM, spol. s r.o. dle úkolu ZMM vycházející z usnesení č. 67/2015 ze dne 

13.05.2015 
 Ing. Mgr. Doubek přítomné seznámil se Zprávou o výsledku kontroly (došetření) (dále jen 

„Zprávy“) v jakém členění a s jakými závěry je předložena; formálně je členěna na část 
kontrolních úkonů, použitých podkladů a kontrolovaných oblastí a záležitostí; 

 předseda i členové FV byli seznámeni se zprávou; 
 v souvislosti s předložením této zprávy proběhla společné diskuze mezi zúčastněnými; 
 protokol z kontroly bude postoupen dotčeným osobám, aby mohli přijmout námitky a FV na 

příštím zasedání přijme doporučující stanovisko pro ZMM. 
 
4. Ostatní ekonomické informace 
Tajemnice FV Rodová přítomné seznámila s těmito následujícími informacemi: 

 vítězem veřejné zakázky na Úvěr na akci „Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa“ ZMM 
usnesením č. 326/18 ze dne 15.02.2018 rozhodlo uzavřít smlouvu o úvěru s bankovní institucí 
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 z důvodu 
pro město Milevsko přijatelných smluvních a ekonomicky výhodných podmínek v šestileté lhůtě 
poskytnutého dlouhodobého úvěru v upraveném znění; 

 upravené znění návrhu smlouvy o úvěru bylo projednáváno s osobou oprávněnou jednat za výše 
uvedenou bankovní instituci s paní Ing. Střelcovou Myslíkovou. Banka trvá na povinnosti klienta 
vést minimálně jeden bankovní účet a na něj směřovat své příjmy. Po společné včerejší diskuzi 
na OF MěÚ klient (město), navrhuje změnit ustanovení článku IV., odst. 2, písm. n) z původní 
citace: vést u Banky minimálně jeden účet a směřovat na tento účet nebo na účty vedené Bankou 
minimálně 30 % svých příjmů za každý kalendářní rok   -  n á s l e d o v n ě   -  vést u Banky 
minimálně jeden účet a na něj směřovat minimálně 20 % svých daňových a nedaňových příjmů 
za každý kalendářní rok. 

 vítězem veřejné zakázky na dodavatele díla „Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa“ se stala 
fy SWIETELSKY s.r.o. České Budějovice, námitky proti výběru dodavatele v běžící 15 denní lhůtě 
vyprší 22.03.2018. Poté lze uzavřít smlouvu o dílo. 

 podmínky ČSOB, které vycházejí ze smlouvy o úvěru, budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Úrok pro municipalitu, tj. město, byl výhodný z důvodu poskytnuté výše úrokové sazby. 
Úvěr je financován ze strany Rozvojové banky Rady Evropy v rámci programu CEDB. Dodatek 
ke smlouvě o dílo by měl zajistit, že dodavatel je povinen umožnit provádět kontrolu, 
monitorovací, technické hodnotící a jiné návštěvy a inspekce v souvislosti s Projektem CEDB – 
v souladu se směrnicí CEDB o ochraně životního prostředí a Směrnicí CEDB ohledně obstarání 
dodávek, prací a služeb. Dále pak i archivaci, která dle bankovních podmínek činí 4 roky po 
ukončení smlouvy o úvěru, tj. do roku 2028. 

 schválený rozpočet města Milevska na rok 2018 očekával schodek ve výši -4,33 mil. Kč. 
K dnešnímu dni dosahuje upravený rozpočtový schodek výše -34,20 mil. Kč. Tento výrazný 
nárůst rozpočtového schodku byl ovlivněn zejména nárůstem kapitálových výdajů na akci 
„Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa“, na rekonstrukci: WC v DK, přestavbu objektu čp. 95 a 
MěPo, povrch vozovky ul. Sokolovská, parkování v prostoru ul. Komenského, vjezd do ulice Za 
Radnicí a ost. běžné výdaje. 
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Usnesení FV ZMM č. 59/18:  
Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska bere na vědomí poskytnuté ekonomické informace. 

 Hlasování: 5 pro: 5 proti: 0       zdržel se: 0                             Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Kontrola účelnosti najatého majetku městem Milevsko a případně i jeho organizačními složkami 
a zřízenými subjekty  

 

Usnesení FV ZMM č. 60/18:  
Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska pověřuje k provedení Kontroly účelnosti najatého 
majetku městem Milevsko a případně i jeho organizačními složkami a zřízenými subjekty následující 
kontrolní skupinu v následujícím složení: vedoucího kontrolní skupiny pověřuje pana Ing. Šiku 
a ostatními členy pověřuje pana Mgr. Bardu a pana Ing. Košťála.  
 
Hlasování: 5 pro: 5 proti: 0       zdržel se: 0                               Usnesení bylo schváleno. 
 

Jednání bylo ukončeno v 19:00 h. 

 

 

Příloha č. 1 – Zpráva o výsledku kontroly (došetření), kontrolní protokol FV č. 1/2018 KONTROLA 
společnosti SMM s. r. o., dle usnesení ZMM č. 67/2015 Nakládání s finančními prostředky města 

 

 

 

Zapsala: Ing. Jaroslava Rodová 

 
 
 
 
 
Mgr. Petr Barda, v. r. 
předseda FV ZMM 


