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MĚSTO TŘEBOŇ
Zápis č. 21/2012
z jednání finančního výboru
konaného dne:
místo:
čas zahájení jednání:

14. 12. 2012
MěÚ Třeboň, kancelář – odbor finanční a majetkový
8:00 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
Ing. Martin Blažek - přítomen

Hosté:

Ing. Jiří Houdek, starosta města
Bc. Miluše Šímová, tajemnice MěÚ Třeboň
Ing. Alena Baštová, vedoucí odboru finančního a majetkového

Program jednání:
1. Úvod
2. Body pro jednání zastupitelstva města 17. 12. 2012
3. Různé
4. Závěr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Ing. J. Vopátek, Ph.D. vyhotoví zápis z jednání FV. Za ověřovatele zápisu byla dle
jednacího řádu FV určena Ing. Karla Doňková.
Podkladové materiály pro jednání ZM obdrželi všichni členové FV.
Předmětem jednání FV byl podkladový materiál pro jednání ZM pod čísly: 3, 6,
21.

2.

Po vzájemné diskusi přítomných členů přijal FV následující usnesení:
Podkladový materiál pro jednání ZM č. 22/17. 12. 2012 – bod č. 3

Předseda FV Jiří Vopátek seznámil přítomné členy s navrženým rozpočtem města na rok
2013, zejména s uvedením, že:
-

návrh rozpočtu byl zveřejněn na webových stránkách města www.mesto-trebon.cz,

-

v úvodu jednání byl členům FV předán aktuální rozpočtový výhled, který byl schválen
radou města. Byly vysvětleny základní položky a souvislosti,

2
-

rozpočet má oproti minulosti jiné členění, kdy příjmy a výdaje jsou členěny po
odborech,

-

předložený návrh rozpočtu se předkládá jako přebytkový ve výši 14 493 065 Kč, kdy
uvedený přebytek bude použit spolu se zapojeným zůstatkem na bankovních účtech ve
výši 35 806 935 Kč k úhradě splátek (jistin) dříve přijatých úvěrů ve výši
50 300 000 Kč,

-

kapitálové výdaje ve výši 131,684 mil. Kč výrazně převyšují kapitálové příjmy ve výši
47,402 mil. Kč (vč. předpokládaných příjmů z prodeje Autokempu ve výši 25 mil.
Kč). Část kapitálových výdajů (v celkové výši 24,95 mil. Kč) je podmíněno prodejem
Autokempu nebo dosažením jiných mimořádných příjmů (v rozpočtu vyznačeno).

Usnesení FV č. 152/2012
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočet města na
rok 2013 dle předloženého návrhu.
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

Podkladový materiál pro jednání ZM č. 22/17. 12. 2012 – bod č. 6
Usnesení FV č. 153/2012
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
č. 119 dle předloženého návrhu.
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

Podkladový materiál pro jednání ZM č. 22/17. 12. 2012 – bod č. 21
Usnesení FV č. 154/2012
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej optické
metropolitní FTTB sítě „Blíže k internetu v Třeboni“ dle předloženého návrhu.
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

Dále byli členové FV seznámeni:
- s podkladovým materiálem č. 23 – Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2013
z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň,
- ve věci prodeje pozemku u pláže krajskému úřadu pro potřeby výstavby chráněného
bydlení (Pístina) – procedurální záležitost.
3.

Další jednání FV se uskuteční dle harmonogramu tak, aby jednání FV předcházelo
jednání ZM v 1. pololetí roku 2013. Členové FV stanovili tyto termíny:
FV č. 22 – 24. 1. 2013 – čtvrtek, 16 h, MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí
FV č. 23 – 14. 3. 2013 – čtvrtek, 17 h, MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí
FV č. 24 – 2. 5. 2013 – čtvrtek, 16:30 h, MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí
FV č. 25 – 20. 6. 2013 – čtvrtek, 17 h, MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí
Na jednání se zařadí zejména vybrané body pro jednání zastupitelstva města.
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4.

Zápis z dnešního jednání FV bude předložen na jednání ZM, tj. 17. 12. 2012.
Poté bude v souladu s jednacím řádem FV zveřejněn na webových stránkách
města.
Předseda FV poděkoval za konstruktivní jednání a věcný přístup.
Jednání bylo ukončeno v 9:45 h.

Zápis vyhotovil: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., v. r. dne 14. 12. 2012, 11:10 h
Zápis ověřil: Ing. Karla Doňková, v. r. dne 14. 12. 2012, 11:35 h

