FINANČNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz

ZÁPIS
jednání výboru Zastupitelstva města č. 2/2019
Finanční výbor,
které se uskutečnilo
ve čtvrtek 28. 2. 2019 od 18:00 hodin
v malém sále MFC Heřmanův Městec.
Přítomni: Jan Řehák, Ing. Zbyněk Čermák, Ing. Lenka Ulrichová, Blanka Čížková,
Tomáš Morávek
Omluveni: Ing. Lucie Nepovímová, MBA, Ing. Kateřina Diesslová
Hosté: Ing. Miloslav Vítek
1. Jednání se zúčastnil vedoucí finančního odboru pan Vítek, který nás seznámil s

plánovaným rozpočtovým opatřením, které bude projednáváno na zastupitelstvu
18.3. 2019. Toto RO má celkovou bilanci cca -15 mil., tedy prohlubuje schodek
rozpočtu na cca 21 mil.
2. Pan Vítek nás seznámil, jak bylo postupováno ze strany města při výběru

jednotlivých akcí pro tuto rozpočtovou změnu. Vycházeli jsme tedy z těchto
faktů:
•

Výběr byl proveden z celkového odsouhlaseného přehledu akcí tzv. pod
čarou při tvorbě rozpočtu pro rok 2019

•

Výběr akcí (opravy a údržba) pro tuto rozpočtovou změnu týkající se
příspěvkových organizací byl odsouhlasen řediteli těchto organizací

•

Doplněny byly položky pro řešení havarijního stavu –úprava vody před
výměníkem

•

Zohledněna připravenost jednotlivých akcí a jejich potřebnost

•

Případná zvýšení již původně plánované částky v rozpočtu pro rok 2019 asi
nejsme schopni vzhledem k nedostatečným informacím posoudit.

3. Výbor debatoval nad některými položkami, konkrétně zda je vhodné dělat

investice na etapy, což vede ke zvýšené administrativě a ceně, dále zda veřejné
osvětlení v ulici Pokorného je správně vedeno jako oprava a také již o
vynaložené částce za rekonstrukci budovu Junák.
MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC ● WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ
Člen Svazu měst a obcí ČR, DSO Heřmanoměstecko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

FINANČNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz
4. Pan Vítek také informoval výbor o výsledku hospodaření města za rok 2018,

které je zatím neoficiální neboť neproběhl ještě audit. Původní plánovaný
schodek 14,9 mil., který byl v průběhu roku navýšen, aby byl na posledním
jednání zastupitelstva v roce 2018 ponížen na 11,2 mil, ve výsledku skončil
schodkem 3,8 mil.
5. Paní Diesslová nás e-mailem informovala, že se zúčastnila dvou otevírání
obálek, a to konkrétně rekonstrukce kapličky a oprava č.p. 22. Tuto informaci
zahrneme do zprávy pro zastupitele.
6. Jednání výboru bylo ukončeno v 18:50 hodin.

Zapsal: Jan Řehák
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