Zápis č. 11/2017
ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Milovice
ze dne 01. 11. 2017
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Mgr. Zdeněk Milata, Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., Roman Štěpnička, Radek Wenzl,
Ing. Aleš Smeták, Červinka Miroslav, Bc. Vavrda Richard
Marcela Pokorná – vedoucí ekonomického oddělení

Předseda výboru přivítal členy i hosty a předložil program zasedání:
Program:

1.
2.
3.
4.

Zahájení
Příprava rozpočtu na rok 2018
Různé
Závěr

Usnesení č. 1/11/2017 FV ZM Milovice:
Členové Výboru schválili navržený program.
(4 Pro, 0 Proti, 0 Zdržel se)
2. Příprava rozpočtu na rok 2018
Bod otevřel předseda FV. Seznámil členy FV se základními parametry předloženého návrhu rozpočtu
města na rok 2018. Celkové příjmy města jsou očekávány ve výši 184 mil. Kč. Celkové výdaje jsou
navrženy ve výši 244 mil. Kč. Celkový schodek je ve výši 60 mil. Kč.
Oblast příjmů. Daňové příjmy jsou v návrhu očekávány ve výši 160 mil. Kč. Na návrh člena FV Mgr.
Jiřího Vajčnera, Ph.D. byla výše předpokládaného příjmu z podílu na DPH snížena ze 70 mil. Kč na 60
mil. Kč. V jiných oblastech příjmů nebyly zásadní výhrady k předloženému rozpočtu. Vedoucí
ekonomického oddělení Marcela Pokorná upozornila, že návrh by měl vycházet z kalkuačky daňových
příjmů a z nového rozpočtového určení daní.
Oblast výdajů zaznamenala diskusi v oblasti opravy a údržby silnic. Zde by měly být některé opravy
realizovány s pomocí nového infrazářiče. V oblasti silničního značení navrhuje FV upravit tuto položku o
300 tis. Kč snížením oproti předloženému návrhu, z důvodu, že tato položka čerpána v navržené výši
dosud nebyla.
V případě školství se diskutovala výše nákladů a výše odměn ve školách TGM a Juventa. Zde by dle
názoru FV mělo dojít ke sjednocení. V případě výdejny jídla položil předseda FV dotaz na kapacitu školní
jídelny na škole TGM. Zde jsou plánovány prostředky na opravy a údržbu a není jasné zda to něco řeší.
V případě Milovického Echa člen FV Radek Wenzl upozornil, že dochází k nárstu o 150 tis. Kč, což
neodpovídá záměru při změně vydávání Milovického Echa. FV se rovněž pozastavil nad výší dotací pro
neziskové organizace, bylo konstatováno, že určitým způsobem dochází k nárůstu dané položky, problém
je v čerpání.
V oblasti položky Územní rozvoj:Projekty, znalecké posudky: není částka 3 mil. Kč opřena o přílohu.
Finanční výbor doporučuje upřesnění.
V oblasti zeleně se diskutovala výše částek s ohledem na činnost technických služeb města.
U položky Příspěvky pro občany nad 70 let (200 Kč / občan) se částka mění na 300 Kč na os/rok

upozornila vedoucí ekonomického oddělení na potřebu úpravy směrnice, která toto upravuje.
U městské policie je zapracováno zvýšení platů. U místní správy se člen FV Radek Wenzl pozastavil nad
navyšováním počtu úředníků, bylo rozklíčovano – jedna osoba na přestupky, jedna na Stavební úřad
a jedna na OŠKS, kdy je to pokryto z dotace ÚP ve výši 18 tis. Kč za měsíc.
Bohatší diskuse byla zaznamenána v oblasti investic. V případě Balonky – 10 mil. Kč – padl návrh na to
tuto položku do investic pod čárou, zejména z důvodu, že chybí koncepce a není jasné co se bude
opravovat. Hlasování:
Hlasování č. 2/11/2017 FV ZM Milovice:
Návrh vyřadit investici Rekonstrukce komunikací a chodníků – sídliště Balonka “pod čáru”
(2 Pro – Vajčner, Wenzl, 2 Proti – Štěpnička, Milata, 0 Zdržel se)
Návrh nebyl schválen.
Odvodnění křižovatky ul. Armádní se sil. II/272 bude hotovo letos.
Poptávkový semafor ul. Armádní – předseda FV navrhl toto dát pod čáru z důvodu přípravy celkové
rekonstrukce ul. Armádní – neuspěl.
V příapdě vložení finančních prostředků v rámci záměru městského bazénu, považuje člen výboru Mgr.
Jiří Vajčner, Ph.D. toto za neřiměřené k rozpočtovým možnostem města.
Větší diskuse proběhla u rekonstrukce budovy č. p. 507 (snížení energetické náročnosti…). Člen výboru
Radek Wenzl konstatoval, že se dosud nic neudělalo a jak to bude s dotací, a zda dotace je součástí částky,
nebo bude to výdaj navíc. Letos se zaplatil projekt. Problematiku řeší vedoucí kanceláře starosty paní
Dlouhá. Vedoucí ekonomického oddělení konstatovala, že dotace bude činit asi 10 mil. Kč.
Dále se diskutovalo osvětlení – částka 5 mil. Kč.
V případě položky Rozšíření a úprava hřbitova – I. Etapa: FV žádá o více informací.
Krátce se zmínila úschovna kol u nádraží. Rekonstrukce vodárny v parku u ulice Kaštanová. Větší diskuse
proběhla ze strany členů FV Wenzla a Vajčnera u vybavení pro technickou skupinu ve výši 4,155 mil. Kč.
Členové FV jednohlasně podpořili navýšení částky Rozšíření MKDS z 0,5 mil. Kč a 1 mil. Kč.
U investic pod čárou tyto zrekapituloval předseda FV, kdy se členové FV pozastavili u položky BIOTOP,
dále u rekonstrukce KD Milovice č. p. 507 – kdy nebylo jasné, proč se to nejdříve zateplí a pak se bude
rekonstruovat vnitřek. Předseda FV přednesl návrh starosty města na položku pod čarou: Kluziště ve výši
6 mil. Kč v případě získání dotace:
Hlasování č. 3/11/2017 FV ZM Milovice:
Návrh zařadit investici “Kluziště” do kolonky “pod čarou”.
(2 Pro – Štěpnička, Milata, 1 Proti – Wenzl, 1 Zdržel se – Vajčner)
Návrh nebyl schválen.
Následně nechal předseda FV hlasovat o projednaném materiálu jako celku.
Usnesení č. 4/11/2017 FV ZM Milovice:

Finanční výbor bere na vědomí předložený návrh rozpočtu města na rok 2018 a doporučuje rozpočet
dopracovat dle schválených připomínek FV.
(4 Pro, 0 Proti, 0 Zdržel se)
3. Různé
Další termín jednání FV proběhne dne 15. 11. 2017 a bude se týkat projednávání zejména bodů spojených
s městským zastupitelstvem, které proběhne dne 20. 11. 2017. Proběhne v zasedačce nad Stavebním
úřadem III. patro objektu Radnice.
Dále bylo přijato usnesení k otázce zveřejňování zápisů Finančního výboru:
Usnesení č. 5/11/2017 FV ZM Milovice:
Finanční výbor souhlasí se zveřejňováním zápisů FV na webu města.
(4 Pro, 0 Proti, 0 Zdržel se)
4. Závěr
Předseda Výboru Mgr. Z. Milata poděkoval přítomným za účast na jednání.

Ověřovatelé zápisu:
Zapsal:

členové Výboru

Mgr. Zdeněk Milata

