Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 7.1.2019
Přítomní: T. Levinský, L. Adler, J. Patočka
Finanční výbor se seznámil s návrhem rozpočtu města na rok 2019.
Finanční výbor konstatuje, že předložený rozpočet města je navržen jako deficitní. Rozdíl mezi
příjmy a výdaji je kryt z kladného zůstatku hospodaření minulých let.
Daňové příjmy jsou plánovány pouze ve výši 11/12 predikovaných příjmů. Rozdíl proti odhadu
ministerstva financí je ve výši 3,3 mil. CZK, což se jeví jako zbytečně podhodnocené. Příjem
z poplatku za odpady je navýšen oproti roku 2018 více než odpovídá schválenému navýšení ceny
pro občany. Příjmy z pronájmu restaurace Beseda nejsou rozpočtovány vůbec, byť současný
nájemce bude v daném prostoru do května 2019 a již teď probíhá výběr dalšího nájemce. Příjmy
z prodeje pozemků počítají s prodejem pozemků v ulici Lužická v objemu 3,2 mil. CZK, což je dle
názoru FV příliš optimistické. Dle vyjádření starosty je velmi pravděpodobné, že se tento prodej
povede zrealizovat v roce 2019.
Na straně výdajů FV upozorňuje na položku Opravy a udržování v části Silnice. Plánovaná částka je
v rozporu se schváleným plánem oprav komunikací, které projednávalo zastupitelstvo. Částka by
měla být navýšena o 2 mil. CZK. FV nedoporučuje zahrnovat do rozpočtu položku „rezerva“, která
se objevuje v části Hudební činnost a Ostatní záležitosti kultury. V rozpočtu se objevuje několik
účtů, kde je v rozporu položkový seznam s celkovou rozpočtovanou částkou. Tyto položky byly
projednány jednotlivě. Dále finanční výbor upozorňuje na nebezpečí duplicit při rozpočtu položek
Nákup ostatních služeb a Opravy a udržování v části Knihovna a dále na položku Budovy, haly a
stavby v části Nebytové hospodářství. FV dále připomíná, že je třeba do rozpočtu zahrnout i částku
na příspěvek za byty města do fondů oprav jednotlivých SVJ (položka Ostatní výdaje související
s neinvestičními výdaji, část Bytové hospodářství). Platba daní z převodu nemovitostí mezi městem
a Spartakem je v rozpočtu nižší než byla uvedena v materiálu pro jednání zastupitelstva. Starosta
uvedl, že rozpočtovaná částka je v pořádku a odpovídá budoucí daňové povinnosti. FV dále
upozorňuje na opakující se situaci v oblasti Požární ochrana – v roce 2018 rozpočtovaná částka
výrazně převyšuje skutečné čerpání a rozpočet pro rok 2019 opět vychází z původně rozpočtované
částky.
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