MĚSTO TŘEBOŇ
Zápis č. 1/2010
z jednání finančního výboru
konaného dne:
místo:
čas zahájení jednání:

22. 12. 2010
MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí
16:30 h

Seznam členů FV:

Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., předseda – přítomen
Ing. Lubomír Skála – přítomen
Ing. Karla Doňková – přítomna
Ing. et Ing. Jiří Kuta - přítomen
PaedDr. Jan Váňa – nepřítomen – omluven

K bodu 3 přítomni:

Ing. Hana Masojídková – vedoucí odboru finančního
a majetkového při MěÚ Třeboň
Ing. Pavel Hajna – vedoucí odboru rozvoje a investic

Program jednání:
1. Úvod
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Návrh rozpočtu na r. 2011 – materiál určen k diskusi a připomínkám
4. Návrh jednacího řádu finančního výboru – materiál určen k diskusi a připomínkám
5. Harmonogram jednání – stanovení termínu dalšího jednání (den, hodinu, místo,
program jednání)
6. Různé
7. Závěr
1.

Ing. J. Vopátek seznámil členy s rolí FV dle zákona o obcích a dále s programem
jednání, se kterým členové FV vyslovili souhlas.

2.

Zápis vyhotoví Ing. J. Vopátek, který určil za ověřovatele zápisu paní
Ing. K. Doňkovou.

3.

Finanční výbor se seznámil s pracovní verzí návrhu rozpočtu na r. 2011, který
zpracoval odbor finanční a majetkový a to v těchto předložených základních
parametrech (údaje uvedeny v tis. Kč):
Financování (+)
Příjmy celkem (+)

Výdaje celkem (-)

Financování (-)
Saldo (+/-)
Rozdíl

70 000,00
380 288,60
z toho:

-446 874,00
z toho:
-12 920,00
- 9 505,40
- 9 505,40

daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté transfery

115 475,00
99 623,50
38 458,00
126 732,10

běžné výdaje
kapitálové výdaje

219 740,00
227 134,00

Diskuse se týkala problematiky na straně výdajové, příjmové a financování (+/-).
Závěr:
Přítomní členové FV se jednomyslně shodli a navrhují:
-

aby výdajová strana byla snížena a nastavena tak, aby nebylo nutné do
rozpočtu města na r. 2011 zařadit (přijímat) úvěr.
Priority v investiční části výdajové strany:
• investiční akce již zahájené,
• investiční akce, na které jsou příslušným právním aktem stvrzeny
dotační finanční prostředky,
• poté dle finančních možností zařazovat další investiční akce.

4.

-

na příjmové straně pracovat s rizikem nenaplnění této strany, zejména u
kapitálových příjmů – riziko nezrealizování již schválených prodeje(ů) (např. u
Autokempu Třeboňský ráj) minulým zastupitelstvem města a to z důvodu
nezájmu potenciálních zájemců, čímž se zvyšuje riziko nenaplnění
očekávaného příjmu do rozpočtu města během r. 2011. Z tohoto pohledu:
příjmovou stranu rozpočtu města stavět tak více na reálných než
optimistických základech,

-

s rozpočtovým přebytkem z r. 2010 zacházet tak, aby předpokládaný
konečný zůstatek finančních prostředků na ZBÚ byl natolik dostačující, aby
nevedl na přelomu r. 2011 a 2012 k potřebě čerpání kontokorentu.

Ing. J. Vopátek předložil členům návrh jednacího řádu FV k diskusi a vysvětlil tak
jeho podstatu a význam.
Závěr:
Na základě diskuse budou do navrženého jednacího řádu zapracovány dílčí
změny (upřesnění).
Přítomní členové jednomyslně schvalují upravený jednací řád pro FV, podle kterého
bude FV postupovat a jednat.

5. J. Vopátek sdělil, že rada města se bude rozpočtem zabývat na svém jednání dne
30. 12. 2010, dne 5. 1. 2011 proběhne schůzka se zastupiteli, 6. 1. 2011 bude jednat
rada města o návrhu, který bude předložen na jednání zastupitelstva města dne
31. 1. 2011.
Závěr:
Členové FV se shodli na tomto harmonogramu jednání:
3. ledna 2011 (pondělí) – druhé jednání FV (informace pro členy FV ve věci
zpracovávání návrhu rozpočtu města na r. 2011) – místo MěÚ Třeboň, zasedací
místnost 1. poschodí, v 16:00 h,
Předběžný další termín (bude upřesněn na jednání 3. ledna 2011): 21. ledna 2011
(pátek) – třetí jednání FV (projednání předloženého návrhu rozpočtu města na r.
2011 schválený radou města, který bude předložen na jednání ZM dne 31. 1. 2011) –
místo MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí, v 11 h.

6. Ing. J. Vopátek předloží všechny zápisy, vč. platného jednacího řádu FV, na
nejbližší jednání zastupitelstva města. Současně se v souladu s jednacím řádem FV
zveřejní na webových stránkách města zápisy z jednání a jednací řád FV.
7. Předseda poděkoval za konstruktivní jednání a věcný přístup.
Jednání bylo ukončeno v 19 h.
Příloha:
- platný jednací řád finančního výboru
Zápis vyhotovil: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., v. r. dne 22. 12. 2010, 21:15 h
Zápis ověřila: Ing. Karla Doňková, v. r. dne 23.12.2010

