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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 06.02.2019 

Č. j.: MM 04939/2019    

 

Zápis č. 2/2019 

z 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska 

konaného dne 06.02.2019 

Za FV ZMM:  Mgr. Petr Barda  - předseda FV ZMM (dále jen FV) 
  Mgr. Pavel Koutník  - člen FV  (omluven) 
  Pan František Šach  - člen FV  
  Ing. Mgr. Miroslav Doubek - člen FV  
   Mgr. Ondřej Šimánek  - člen FV (příchod 16,15h) 
  Bc. Květoslava Marvanová - členka FV  
  Mgr. Martin Třeštík  - člen FV 
  JUDr. Martin Kupec, Ph.D. - člen FV (přítomen od 16,30h do 16,50h) 
  Ing. Miloslav Šváb  - člen FV  (příchod v 16,30h) 
 
 
Za MěÚ Milevsko:  Ing. Hana Jánová  - tajemník FV, vedoucí OF MěÚ 
 
 
Program zasedání: 

1. Úvod, zahájení  

2. Jednací řád FV 
3. Plán práce na rok 2019 
4. Rozpočtová změna  
5. Výsledek hospodaření roku 2018 
6. Různé 

 
 
 
 
1. Úvod, zahájení  

Zasedání FV se konalo v kanceláři vedoucí OF MěÚ Milevsko od 16:09 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.  

 

Usnesení FV ZMM č. 5/19:  
Finanční výbor ZMM schvaluje program jednání v předloženém znění. 

Hlasování:  pro: 5 (v té době přítomných)  proti: 0       zdržel se: 0               Usnesení bylo schváleno. 
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2. Jednací řád 
FV byl předložen stávající jednací řád výboru, po diskuzi byly navrženy dílčí úpravy – změna terminologie 
(střednědobý výhled rozpočtu), formální úpravy a nově možnost ve výjimečných případech hlasování 
prostřednictví emailů. V příloze je jednací řád vč. úprav (označeno červeně) uveden. 
V průběhu diskuze příchod p. Šimánek. 
 
Usnesení FV ZMM č. 6/19:  
Finanční výbor ZMM schvaluje dílčí úpravy jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva města 

Milevska dle přílohy č. 1. 

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

 
 

3. Plán práce na rok 2019 
Tajemnice FV H. Jánová předložila návrh plánu práce s ohledem na rozpočtový proces (projednávání 
závěrečného účtu, návrhu rozpočtu). 
Při diskuzi byla do plánu práce do období červen, září doplněna kontrolní činnost vybrané oblasti. Dále 
byly naplánovány termíny dalších jednání FV na 1. pololetí letošního roku. 
Příchod p. Švába v 16,30h a poté p. Kupec přišel seznámit na cca 15 min. ostatní členy s dotačními 
možnosti s ohledem na připravované investice města. P. Kupec se hlasování neúčastnil. 
 
Usnesení FV ZMM č. 7/19:  
Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska schvaluje Plán práce na rok 2019 dle přílohy č. 2. 
Hlasování:  pro: 7 (v té době přítomných)  proti: 0       zdržel se: 0               Usnesení bylo schváleno. 
 
 
V rámci tohoto bodu byl také zvolen místopředseda výboru, který dle jednacího řádu v případě 
nepřítomnosti předsedy FV přebírá jeho povinnosti. 
 
Usnesení FV ZMM č. 8/19:  
Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska volí místopředsedu FV Mgr. Martina Třeštíka. 
Hlasování:  pro: 6 (v té době přítomných)  proti: 0   zdržel se: 1 (p. Třeštík) Usnesení bylo schváleno. 
 

 
4. Rozpočtová změna 

Tajemnice FV seznámila přítomné s návrhem rozpočtové změny č. 4, která bude předkládána 
zastupitelstvu města dne 13.2.2019. 
 
Usnesení FV ZMM č. 9/19:  
Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit 
rozpočtovou změnu č. 4 v předloženém znění. 
Hlasování:  pro: 7 (v té době přítomných)  proti: 0   zdržel se: 0  Usnesení bylo schváleno. 
 
 

5. Výsledek hospodaření roku 2018 
Tajemnice FV H. Jánová seznámila členy FV s výsledkem rozpočtového hospodaření za rok 2018, a to 
s dosažením přebytku ve výši 11,1 mil. Kč. a konečným zůstatkem peněžní zásoby ve výši 68,4 mil. Kč. 
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6. Různé  
 

- Den před jednáním FV byly rozeslány podklady od vedoucího odboru investic a správy majetku p. 
Lukeše, a to Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019-2028, Přehled plánu 
investic a oprav majetku na roky 2020-2024 a Přehled plánu investic a oprav pro realizaci města 
Milevska na rok 2019. 
 

- Další zasedání se uskuteční 17. dubna 2019 /středa/ od 16h v kanceláři vedoucí odboru 
finančního (č. dv. 211) – pozvánka bude zaslána. 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17,35 h. 

 

Příloha č. 1 – Jednací řád vč. úprav 

Příloha č. 2 – Plán práce roku 2019 vč. úprav 

Příloha č. 3 – Změna rozpočtu č. 4/2019 

 

 

Zapsala: H. Jánová 

 
 
 
 
 
Mgr. Petr Barda 
předseda FV ZMM 


