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Zápis o jednání finančního výboru dne 12. 12. 2022 

Přítomni: Kellner, Horký, Kejval 

Omluveni: xxx  

Přizváni: Daniel, p. starosta, Volfová 

Program: 

1. Zahájení 

• Jednání finančního výboru zahájil předseda p. Kellner přivítáním přítom-
ných členů finančního výborů včetně přizvaných. Výbor je tak usnáše-
níschopný v počtu 3 osob.  

2. Schválení programu jednání 

• Všichni přítomní členové finančního výboru souhlasili s navrženými body 
programu. 

3. Informace Ing. A.Daniela o průběhů jednání finančních výborů v minulém funkčním 
období 2018 – 2022 

4. Plán práce finančního výboru na rok 2023 
Finanční výbor projednal plán práce na rok 2023, který je přílohou zápisu 

• USNESENÍ: FV navrhuje zastupitelstvu města schválit plán práce finanč-
ního výboru na rok 2023.  

o pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0.  
o Usnesení bylo přijato. 

5. Návrh rozpočtu na rok 2023 

• Paní Volfová představila návrh rozpočtu na rok 2023. 
o Rozpočet je předkládán jako schodkový. Celkové výdaje ve výši 

189 243 tis. Kč jsou vyšší než celkové příjmy ve výši 180 005 tis. Kč 
a rozdíl ve výši 9 238tis. Kč je kryt hospodářským výsledkem let mi-
nulých a úvěrem na náklady spojené s výstavbou sítí v obytné zóně 
Sklaka. Na straně příjmů jsou největšími položkami jako každý rok 
daňové příjmy a dotace, např. dotace na výstavbu chodníku na Dě-
čínské ulici. Největšími investičními akcemi plánovanými na rok 
2023 jsou výstavba sítí v obytné zóně Skalky, výstavba chodníku na 
Děčínské ulici, dokončení Nerudovy ulice. 
V oblasti financování je zahrnuto čerpání úvěru na výstavbu sítí 
v obytné zóně Skalka, splátky úvěrů z let minulých a čerpání hospo-
dářského výsledku z let minulých. 

• Členům výboru byly zodpovězeny dotazy k jednotlivým položkám. 

• USNESENÍ: Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu města schválit rozpo-
čet města na rok 2023 v celkové objemu: 
Příjmy celkem: 180 005 tis. Kč 
Výdaje celkem: 189 243 tis. Kč 
Saldo příjmů a výdajů: - 9 238 tis. Kč 
Financování celkem: 9 238 tis. Kč 

o pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 



 

 

o Usnesení bylo přijato.  
6. Indikátory rozpočtu 

• Ing. Aleš Daniel seznámil členy FV s metodikou indikátorů rozpočtu a zod-
pověděl dotazy 

7. Závěr 

• Termín dalšího jednání je stanoven na 6.2.2023 
 
 
Zapsal/a: dne 13.12.2022 Volfová 


