
ZÁPIS 
z 6. zasedání finančního výboru ze dne 22. 10. 2019  

 
 
Přítomni: Ing. Fomiczewová, pan Lindovský, pan Trhlík, Ing. Vidláková 
 
Omluveni: paní Špangerová  
 
Hosté:  Ing. Urban, pan Vlazlo  
 
Zapisovatel: Ing. Karel Buchta 
 
    

1) Zahájení  
Předseda zahájil jednání, konstatoval, že finanční výbor (dále jen FV) je usnášeníschopný (z 5 
členů FV jsou přítomni 4) a předal slovo Ing. Buchtovi, který seznámil přítomné s předloženým 
programem jednání, návrh na doplnění programu nebyl předložen. 
 
Program jednání: 
 

1) Zahájení 
2) 5. změna rozpočtu města na rok 2019 
3) Různé  
4) Závěr  

  
 
Nebyl vznesen návrh na změnu či doplnění programu jednání, hlasovalo se o předloženém 
programu. 
 
Hlasování: Přítomno: 4  Pro: 4       proti: 0                  zdržel se: 0 
 
Program byl schválen.  
 
 
 
 

2) 5. změna rozpočtu města na r. 2019 
 

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Příjmy se zvyšují o 
cca 564 tis. Kč z důvodu navýšení příjmů z prodeje pozemků (426 tis. Kč), příjmů z vymožených 
pohledávek postoupených SSMJ (90 tis. Kč) a sankce za vady v projektové dokumentaci na CSA 
(cca. 48 tis. Kč). Výdaje celkem se zvyšují o cca 907 tis. Kč, z toho běžné výdaje o 120 tis. Kč. 
(údržba a kácení stromů), kapitálové výdaje se navyšují o cca 787 tis. Vedle úspory na 
realizovaných investičních akcích (chodník u Bělidla, stavba CSA, projekt Muzikantská stezka a 
IV. etapa regenerace sídl. 9. května) ve výši cca 557 tis. Kč se navyšují výdaje na nákup pozemků 
od ÚZSVM (295 tis. Kč) a pořízení 7 ks. parkomatů za 1050 tis. Kč. V následné diskusi Ing. Urban 
zodpověděl dotaz Fomiczewové ve věci parkomatů – stávající jsou z r. 2003, poruchové, pouze 
na hotovostní platby, nové umožní bezhotovostní úhrady, počítá se s navýšením plateb (ve 
srovnání s obdobnými městy jsou výrazně nižší), změní se způsob provozování – TSJ, a. s. 
nahradí MP, neuvažuje se o rozšíření zpoplatněných míst.  
 
 
 
 



Návrh na usnesení 
 
Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 5. změnu rozpočtu města na rok 
2019 spočívající v RO 223/2019 – RO 227/2019, kterou se příjmy zvyšují o 564 027,30 Kč, 
výdaje se zvyšují o  907 452,40 Kč, financování se zvyšuje o 343 425,10 Kč a celkový objem 
rozpočtu se upravuje na 385 460 120,20 Kč. 
 
 
Hlasování: Přítomno: 4  Pro: 4        proti:   0     zdržel se: 0 
 
Návrh usnesení byl přijat.  
 
 
 
 

3) Různé 
 
V rámci různého zodpověděl Ing. Buchta dotaz Ing. Fomiczewové na dopad změny zákona o 
místních poplatcích (poplatek z ubytování, který nahradil stávající lázeňský poplatek). Přes 
snahu města poslaneckou sněmovnou neprošel senátní návrh, dle něhož by poplatek jako dosud 
hradili i komplexní klienti lázní. Na prosincovém zastupitelstvo bude předložena nová OZV 
s navýšením poplatku na 21,- Kč, i tak lze pro rok 2020 počítat s propadem cca. 650 tis. Kč. Ing. 
Buchta dále informoval přítomné o vývoji daňových příjmů – pokračuje příznivý výběr u daně ze 
závislé činnosti, zlepšil se výběr DPH a daně z příjmů právnických osob, stabilizoval se výběr 
daně z hazardu. Ke konci roku lze očekávat mírné přeplnění daňových příjmů.  Ke konci října 
město splatí úvěr ČS, a.s. na „třídící linku“, kterou následně za odhadní cenu prodá TSJ, a. s. . Pan 
Vlazlo informoval o změnách OZV upravující označování a pohyb psů na území města 
v souvislosti s veterinárním zákonem.  
 
 
 

4) Závěr 
 

Příští řádné zasedání FV  se uskuteční 3. 12. 2019, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na radnici. 
Předseda poděkoval všem za aktivní účast a ukončil jednání. 
 
 
 
 

Rudolf  Lindovský 
     předseda FV  

Zapsal: Ing. Buchta 
 
 
 
 


