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VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 – 2018
MĚSTO TŘEBOŇ
Zápis č. 25/2017
z jednání finančního výboru
konaného dne:
místo:
čas zahájení jednání:

15. 12. 2017 (pátek)
MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí
17:00 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. Milan Hlásek – přítomen

Hosté:

----------------------------------------

Program jednání:
1. Úvod
2. Body pro jednání zastupitelstva města č. 26 - 18. 12. 2017
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 je podkladový materiál pro jednání ZM pod čísly: 5, 6,
a 19, bod č. 25 ve vazbě na harmonogram jednání FV v I. pololetí 2018.
S navrženým programem členové FV souhlasí.
Jednání FV bylo zahájeno v 17:00 h.
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2.

Po vzájemné diskusi přítomných členů přijal FV následující usnesení:

Předseda FV e-mailem (3. 12. 2017) informoval členy FV o zveřejněném návrhu Rozpočtu
města Třeboně na rok 2018 a dále o zveřejněném Střednědobém výhledu rozpočtu města
Třeboně na období 2019 – 2020 na webových stránkách města (http://www.mestotrebon.cz/uploads/news/id8301/Navrh-rozpoctu-2018.pdf,
http://www.mesto-trebon.cz/uploads/news/id8302/Strednedoby-vyhled-rozpoctu-20192020.pdf), současně vyzval členy k zaslání případných dotazů.
Podkladový materiál pro jednání ZM č. 26/18. 12. 2017 – bod č. 5 a č. 6
Členové FV se dohodli, že podkladové materiály pod body č. 5 a 6 budou projednány
současně, neboť jsou spolu významně provázány a to z pohledu investičních akcí a také
z pohledu přelomu volebního období (2018/2019).
- předseda FV představil podkladový materiál Rozpočet města Třeboně na rok 2018
v základních parametrech dle předložené návrhu,
- předseda FV představil v základních parametrech podkladový materiál Střednědobý
výhled rozpočtu města Třeboně na období 2019 – 2020.
Po široké diskusi FV hlasoval o níže uvedených usneseních a to včetně svého závěru, který je
obsažen v níže uvedeném přijatém usnesení FV.
Usnesení FV – bez čísla usnesení, nebylo přijato
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočet města
Třeboně na rok 2018 - dle předloženého návrhu.
PRO: 0

PROTI: 3

ZDRŽEL SE: 2

Závěr: FV navržené usnesení dle podkladového materiálu pro jednání ZM nepodpořil.
Navržené usnesení nebylo FV přijato.
Usnesení FV – bez čísla usnesení, nebylo přijato
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled
rozpočtu města Třeboně na období 2019 – 2020 - dle předloženého návrhu.
PRO: 0

PROTI: 3

ZDRŽEL SE: 2

Závěr: FV navržené usnesení dle podkladového materiálu pro jednání ZM nepodpořil.
Navržené usnesení nebylo FV přijato.
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Usnesení FV č. 158/2017
I.
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města vrátit navržený Rozpočet
města Třeboně na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu města Třeboně na období 2019 –
2020 radě města k přepracování a předložit jej na další jednání zastupitelstva města začátkem
roku 2018 a to z důvodu, že FV shledává tyto okruhy na řešení:
a) přesah významného objemu investice do dalšího volebního období,
b) s tím spojenou oblast financování, kdy jak přesun investic, tak i oblast financování,
budou znamenat jednak v oblasti organizační, tak zejména v oblasti finanční,
zavázaní budoucího zastupitelstva,
c) podle názoru finančního výboru by s ohledem na vytýčení investičních priorit
nebylo bezpodmínečně nutné čerpat úvěr v roce 2019,
d) finanční výbor nedoporučuje bezplatnou distribuci tištěného Třeboňského světa,
doporučuje formu elektronickou. V rámci distribuce Třeboňského světa lze dále
využít obdobný systém, jaký funguje u Lázeňské pohody.
II.
Finanční výbor města Třeboně s ohledem na výše uvedené doporučuje zastupitelstvu města
schválit pro začátek roku 2018 rozpočtové provizorium.
III.
Finanční výbor ukládá předsedovi finančního výboru seznámit zastupitelstvo města s výše
uvedenými závěry.
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

SCHVÁLENO

Podkladový materiál pro jednání ZM č. 26/18. 12. 2017 – bod č. 19
Usnesení FV č. 159/2017
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit Návrh seznamu akcí
pro dotaci na rok 2018 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň - dle
podkladového materiálu.
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

3. Různé:
Členové FV se shodli, že další jednání se uskuteční takto, kdy termíny a časy jednání se
mohou po vzájemné dohodě změnit:
FV č. 26 – 25. 1. 2018 – čtvrtek, 17 h, MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. Poschodí
FV č. 27 – 22. 3. 2018 – čtvrtek, 17 h, MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí
FV č. 28 – 17. 5. 2018 – čtvrtek, 17 h, MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí
FV č. 29 – 21. 6. 2018 – čtvrtek, 17 h, MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. Poschodí
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Na jednání se zařadí zejména vybrané body pro jednání zastupitelstva města.
Termíny a časy mohou být na základě vzájemné dohody členů FV upraveny.
4. Zápis z dnešního jednání FV bude předložen na jednání ZM, tj. 18. 12. 2017.
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 18:40 h.
Zápis vyhotovil: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., v. r. dne 17. 12. 2017, 19:00 h
Zápis ověřila: Ing. Karla Doňková, v. r. dne 18. 12. 2017, 9:40 h

