
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 29. 04. 2020 od 16 hodin  

v malém sále Divadla J.K.Tyla 

 

Přítomni : ing. Kábrt Pavel, , ing. Bohadlo David, Vosáhlová Alena,  

                        ing. Špelda Marek, ing. Kejzlar Roman, ing. Fialová Lada, Mgr. Klapper 

Martin, ing. Novosvětský Miroslav 

Omluveni :     ing. Hanuš Josef 

Hosté : ing. Rostislav Petrák – starosta, Jiří Regner - místostarosta 

                        ing. Věra Udatná – ved.fin.odboru, ing. Pavel Matyska 

 

Program: 1.  Posouzení aktuální ekonomické situace 

                        2. Variantní  řešení plánovaných investic 

                        3. Rozpracovanost investičních akcí roku 2020 

                        4. Diskuse - různé 

 

1. Posouzení aktuální ekonomické situace. 

Projednané materiály: 

- předložený návrh úpravy ekonomických ukazatelů hospodaření města v roce 2020 ve třech 

variantách v návaznosti na varianty realizace investičních akcí města 

- přehled převedených finančních prostředků  ZBÚ  do roku 2020 a celkový aktuální stav 

finančních prostředků na běžných účtech města a přehled plnění rozpočtu daňových příjmů za 

I.Q.2020 

- aktuální stav zadluženosti města – je minimální, splácena je jen půjčka ze SFŽP, kde roční 

splátka jistiny činí 285 tisíc Kč a splátka ročních úroků je 6 tisíc Kč, přičemž zcela doplacena 

bude v roce 2022 

- zpráva ze SMO ČR o příslibu premiéra ve vztahu k obcím –  k jejich hospodaření a 

investiční aktivitě 

- písemné vyjádření ing. Josefa Hanuše je přílohou zápisu 

 

FV bere na vědomí očekávání snížení daňových příjmů města v roce 2020 prozatím  

o 12 % a doporučuje i nadále sledovat postup vlády při realizaci opatření ke zmírnění 

ekonomických důsledků koronavirových omezení a promítnout dopad těchto opatření 

do hospodaření města. 

 

2. Variantní  řešení plánovaných investic a 3. Rozpracovanost investičních akcí r. 2020 

 

Projednané materiály: 

- Projekty na rok 2020 – snížení o 2,5 mil. Kč 

- Investiční akce města (ostatní) – snížení o 0,5 mil Kč (osobní auto nová technologie) 

- Investiční akce města (stavby) – ve 3 různých variantách 

Vedoucí odboru rozvoje města ing. Pavel Matyska zodpověděl dotazy členů FV týkající se 

připravenosti a rozpracovanosti jednotlivých plánovaných investičních akcí roku 2020.  

Starosta společně s ing. Matyskou předložili a okomentovali 3 varianty realizace investičních 

akcí v roce 2020 se zohledněním očekávaného výpadku daňových příjmů a připravenosti 

jednotlivých investičních akcí. 

Ing. Bohadlo zmínil, že předmětem posuzování je pro FV globální pohled na finance města a 

ne zvažování realizace jednotlivých investičních akcí. Uvedl, že město jako součást veřejné 

správy by mělo přispět k rozproudění ekonomiky v této době (pokoronavirové) - hlavně 

realizací všech připravených investičních akcí, protože podnikatelské subjekty vyčkávají a i 

domácnosti odkládají svou spotřebu. Členové FV se shodně vyjádřili i k možnosti čerpání 



úvěru, ať už letos, nebo v příštích letech: úrokové sazby k úvěrům se budou zřejmě snižovat. 

Předložené tři varianty shodně neuvažují s čerpáním úvěrových prostředků v letošním roce.  

Ing. Špelda uvedl, že není úkolem města startovat ekonomiku státu. Ale dlouhodobě je městu 

vytýkáno, že málo investuje. Dělají se malé akce, nic, co by naše město povzneslo, přitáhlo 

k nám turisty. Proto si myslí, že je zapotřebí investovat, i za cenu nutného čerpání úvěru. 

Ing. Kábrt zmínil možnosti státní podpory v oblasti brownfieldů – což se u nás týká např. 

budovy Textonie (po vyřešení majetkových otázek).  

Starosta seznámil členy FV s aktuálním zásobníkem připravovaných investic a pracovním 

návrhem  možných investic v dalších letech. Starosta dále komentoval možnost výstavby 

Domova pro seniory. Dotační výzvy jsou sledovány především zprostředkovatelskými 

firmami, které městu tuto službu poskytují, dále vedením města a pracovníky odboru rozvoje 

města. 

Členové FV jsou pro variantní řešení č.1, tedy co nejmenší omezení původně plánovaných 

investic v roce 2020. 

 

FV bere zpracovaný materiál na vědomí a doporučuje RM a ZM realizovat připravené 

investiční akce pro rok 2020 v parametrech varianty č.1 a v roce 2021 pokračovat 

v realizaci připravených investičních akcí s možností čerpání úvěrových prostředků. 

Doporučuje aktivní vyhledávání mimořádných covidových dotačních pobídek. 

 

4. Diskuse, různé 

Starosta města odpověděl na dotazy členů finančního výboru ohledně investičních akcí města. 

Zastřešení hradu Vizmburk realizuje příslušné sdružení, město uvažuje se zřízením parkoviště 

ve vztahu k této turistické lokalitě. Ing. Špelda doporučuje instalovat ve středu města 

upoutávku, směrový ukazatel nebo informační panel s upozorněním na tuto rozvíjející se 

turistickou pamětihodnost. 

 

 

Zapsalal: ing. Věra Udatná 

 

 

 

                                                                       

                                                                                             Ing. Pavel Kábrt 

                                                                                     předseda finančního výboru    

 

                      

 


