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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 06.12.2018  

Č. j.: MM 47245/2018    

 

Zápis č. 1/2018 

z 1. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska 

konaného dne 06.12.2018 

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 (příchod v 16,20h) 
   Mgr. Ondřej Šimánek  - člen FV  
  Bc. Květoslava Marvanová - členka FV (zatím bez kontaktu)  
  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, organizační záležitosti (podpis prohlášení pro zdravot.poj.) 

2. Návrh rozpočtu na rok 2019 
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2021 
4. Jednací řád 
5. Plán práce 
6. Různé 

 
 
 
 
1. Úvod, zahájení  

Zasedání FV se konalo v kanceláři vedoucí OF MěÚ Milevsko od 15:30 h. Předseda FV Mgr. Barda přivítal 

všechny zúčastněné na prvním setkání FV v tomto volebním období a zasedání zahájil. Konstatoval, že 

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

ke kterému nebyly žádné výhrady.  

S pozvánkou byly zaslány materiály – Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2019, Návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu na období let 2020-2021, Jednání řád FV z minulého volebního období. 

Přímo při jednání FV členům předloženo: Vyjádření občana k návrhu rozpočtu na rok 2019 a stanovisko 

vedoucího odboru investic a správy majetku (OISM) MÚ Milevsko k vyjádření občana. 

H. Jánová prověří předání usnesení o zvolení členů FV. 
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2. Návrh rozpočtu na rok 2019 
 
Tajemnice FV H. Jánová přítomné seznámila s předkládaným návrhem rozpočtu města Milevska na rok 
2019 a postupem jeho tvorby, dále pak s vyjádřením k návrhu od občana vč. stanoviska vedoucího OISM. 
FV byl seznámen s důležitými údaji předkládaného rozpočtu – předpokládaný nárůst daňových příjmů, 
plánovaný objem pokut z radarů, navýšení běžných výdajů, plánované kapitálové výdaje, problematika 
zapojení dotačních prostředků do rozpočtu a jejich vliv na předpokládané konečné saldo rozpočtu roku 
2019 a předpokládaný zůstatek stav finanční zásoby, plánované splátky úvěrů. Dále uvedla stav rozpočtu 
letošního roku a předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech rozpočtového hospodaření. 
V průběhu diskuze příchod p. Doubka v 16,20h. 
V rámci diskuze – zda se jedná o rozpočet udržovací či rozvojový, upozornění na plán obnovy vodovodů a 
kanalizací, problematika vynakládání finančních prostředků na zhotovení projektových dokumentací a 
jejich využití, otázka příjmů z pokut z radarů, rozdělení hospodářské činnosti od hlavní rozpočtové 
činnosti, otázka Živé Milevsko II. 
 
Usnesení FV ZMM č. 1/18:  
Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska doporučuje zastupitelstvu města Milevska návrh rozpočtu 
na rok 2019 v předloženém znění schválit. 
 

Hlasování:  pro: 6 (v té době přítomných)  proti: 0       zdržel se: 1               Usnesení bylo schváleno. 

 
 
Usnesení FV ZMM č. 2/18:  
Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska žádá o předložení schváleného plánu obnovy vodovodů a 
kanalizací a o informace k jeho plnění. 
 

Hlasování:  pro: 7 (v té době přítomných)  proti: 0       zdržel se: 0               Usnesení bylo schváleno. 

 
 
Usnesení FV ZMM č. 3/18:  
Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska žádá předložit analýzu zpracovaných projektových 
dokumentací a jejich následné využití vč. plánu realizací. 
 

Hlasování:  pro: 7 (v té době přítomných)  proti: 0       zdržel se: 0               Usnesení bylo schváleno. 

 
 
 

3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
Tajemnice FV H. Jánová přítomné seznámila s předkládaným návrhem střednědobého výhledu rozpočtu 
města Milevska na období let 2020-2021. Uvedla, že vlivem značného nárůstu běžných výdajů nebude 
město schopno v příštích letech financovat obvyklý objem investic (cca 40 mil. Kč) bez zapojení 
investičních úvěrů a dotačních prostředků. Problém by mohl nastat i při nutné potřebě předfinancování 
dotačních titulů z vlastních zdrojů. Upozornila na vysoký objem potřebných investic vyčíslených OISM a 
na 2nesplacené úvěry. Dále pak zůstává otázkou, jak dlouho můžeme očekávat ekonomický růst, na 
kterém je závislý růst daňových příjmů. 
 
Usnesení FV ZMM č. 4/18:  
Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska doporučuje zastupitelstvu města Milevska návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2020-2021 v předloženém znění schválit a zároveň 
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doporučuje zpracovat nový střednědobý výhled rozpočtu na celé volební období s detailním plánem 
investic, a to do konce měsíce března 2019. 
 
Hlasování:  pro: 7 (v té době přítomných)  proti: 0       zdržel se: 0               Usnesení bylo schváleno. 
 
 

 
4. Jednací řád 
5. Plán práce 

Diskuze k bodům 4 a 5 sloučena: 
- na příští jednání FV dodat připomínky k jednacímu řádu a návrhy na plán práce pro rok 2019 (např. 

posouzení hospodářské činnosti) 
- FV se mj. bude vyjadřovat k významných rozpočtovým změnám předkládaným na ZMMM, 

k důležitým dokumentům rozpočtového hospodaření města, příp. k významným prodejům 
majetku, aj.  

 
6. Různé  
- další zasedání se uskuteční 6. února 2019 /středa/ od 16h v kanceláři vedoucí odboru finančního 

(č. dv. 211) – pozvánka bude zaslána. 
 

 

Jednání bylo ukončeno v 17,40 h. 

 

Příloha č. 1 – Návrh rozpočtu 

Příloha č. 2 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

Příloha č. 3 – jednací řád z minulého volebního období 

 

 

Zapsala: H. Jánová 

 
 
 
 
 
Mgr. Petr Barda 
předseda FV ZMM 


