
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 11. 2020 od 16 hodin  
probíhajícího formou videokonference 

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

ing. Kejzlar Roman, , Mgr. Klapper Martin, ing. Novosvětský Miroslav, ing. 
Fialová Lada 

Omluveni :     ing. Hanuš Josef  
Hosté : ing. Rostislav Petrák – starosta,  
                        ing. Věra Udatná – ved.fin.odboru 
 
Program: 1. Hospodaření města za období leden až říjen 2020, kapitálové výdaje k 31.10. 
  2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města do roku 2022 
  3. Návrh rozpočtu města na rok 2021 
                        4. Diskuse - různé 
 
1. Hospodaření města za období leden až říjen 2020, kapitálové výdaje k 31.10. 
Projednané materiály: 
- rozborový přehled o stavu plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až říjen 2020 a o 
plnění kapitálových výdajů k 31.10.2020  
 
FV bere hospodaření města za období leden až říjen 2020 na vědomí. 
 
2. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 
Projednané materiály: 
- střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 
- přehled úvěrů a úroků na rok 2021 – k 31.12.2020 jen zůstatek půjčky SFŽP 444.334 Kč 
- tabulka investic do roku 2024 
Starosta doložil údaje o kapitálových výdajích podrobnou tabulkou investic do roku 2024 
(tzv. „zásobník“). V celém výhledovém období město čekají velké investice, které jsou již 
předpřipraveny. V roce 2021 je plánováno čerpání nového úvěru. Vedoucí FO zmínila, že 
vlastní výběr poskytovatele úvěru by mohl proběhnout až v druhé polovině příštího roku, kdy 
bude jasno v realizaci akcí a potřebě čerpání kapitálových výdajů. Nabízí se sjednat úvěr na 
vyšší částku z důvodu dosažení co nejnižší úrokové sazby (součet za oba roky – návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu předpokládá 90 mil. Kč) a čerpal by se ve dvou letech 
(čerpání by bylo zahájeno v druhé polovině roku 2021 a pokračovalo by se v roce 2022, 
splácení úvěru by začalo nejdříve v roce 2022).  
 
FV bere střednědobý výhled rozpočtu města do roku 2022 na vědomí a doporučuje ho 
ZM ke schválení. 
 
4. Návrh rozpočtu na rok 2021: 
Projednané materiály: 
- návrh rozpočtu na rok 2021 – souhrn 
- návrh rozpočtu na rok 2021 – příjmy – závazné ukazatele 
- návrh rozpočtu na rok 2021 – výdaje – závazné ukazatele 
- návrh rozpočtu na rok 2021 – rozdělení příspěvků z rozpočtu města – závazné ukazatele  
- návrh investičních akcí – projekty a realizace 2021 – závazné ukazatele  
- plán oprav a údržby dle jednotlivých objektů v roce 2021 
 



FV bere předložený návrh rozpočtu města na 2021 na vědomí a doporučuje ho ZM ke 
schválení. 
FV doporučuje ZM schválit zmocnění pro RM k provádění rozpočtových opatření do 
výše 500 tis. Kč 
 
 
4. Diskuse, různé 
Starosta města odpověděl na dotazy členů finančního výboru ohledně připravovaných akcí 
města.  
 
Zapsalal: ing. Věra Udatná 
 
 
 
                                                                       
                                                                                             Ing. Pavel Kábrt 
                                                                                     předseda finančního výboru                         
 


