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        Zápis z jednání finančního výboru  
č. 01/2019 

Den konání 11. 2. 2019 
Místo konání zasedací místnost MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000 
Čas  od  16:00 hod.  do 18:15 hod.   

    P - přítomen/  
O – omluven/            

N - nepřítomen 
 Ing. Hanzl   P 

Ing. Kovář (do 17:45 hod.) P 
M. Bárta P 
Ing. Klejchová  P  
D. Kmošková  P  

 Ing. Prokešová P 
 P. Jiříčková   P 

   
Další přizvané osoby  Za Město Litomyšl: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta  

Radomil Kašpar, místostarosta  
Ing. Valentová, vedoucí finančního odboru  

 Ing. Novák, vedoucí odboru městských lesů  

   
Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu. 
 

      Program jednání: 
1. Městské lesy 
2. Změny rozpočtu a hospodářského plánu 11/2018 
3. Změny rozpočtu a hospodářského plánu 1/2019 a 101/2019 
4. Čerpání úvěru na investice města 
 

Ad 1) 
Vedoucí odboru městských lesů informoval finanční výbor o aktuálním stavu hospodaření 
v městských lesích v souvislosti se současnou kůrovcovou kalamitou a polomy způsobenými 
mokrým sněhem. Městské lesy Litomyšl důsledně dodržují všechna opatření proti kůrovci. 
Důležité je příznivé počasí (vlhko) a důsledná péče o lesy i ze strany ostatních vlastníků lesů. 
Diskuse se týkala mimo jiné možností státních dotací na obnovu lesních porostů a stavu 
příměstských lesů v Nedošíně a na Černé hoře. Finanční výbor přijal usnesení: 
FV/01/01/2019  Finanční výbor vzal na vědomí informace o městských lesích a o 
ekonomických dopadech současného stavu lesních porostů. 
Hlasování: 
pro                       7 
proti                     0      
zdržel se               0   
 
Ad 2) 
FV/02/01/2019  Finanční výbor byl seznámen s rozpočtovým opatřením č. 11/2018 
sestaveným k datu 31. 12. 2018 a schváleným radou města usnesením č. 30/19, které 
bude zastupitelstvu města přeloženo na vědomí. 
Hlasování: 
pro                       7 
proti                     0      
zdržel se               0   
 
Ad 3) 
Finanční výbor projednal návrh prvních změn rozpočtu a hospodářského plánu města na rok 
2019 a přijal toto usnesení: 
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FV/03/01/2019  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené 
změny rozpočtu a hospodářského plánu na rok 2019 (rozpočtová opatření č. 1/2019 a 
101/2019). 
Hlasování: 
pro                       7 
proti                     0      
zdržel se               0   
 
Ad 4) 
Finanční výbor byl seznámen s podmínkami a aktuálním čerpáním úvěru na investice města 
přijatého v roce 2017. Čerpání úvěru musí být ukončeno do 31. 12. 2019. Nyní je v rozpočtu 
města počítáno s čerpáním úvěru na investice zahájené v roce 2018 a celkové čerpání úvěru 
dosahuje necelých 36 mil. Kč. V rozpočtu na rok 2019 jsou však i další investice, které by 
bylo možno financovat z úvěru a ušetřit tak vlastní zdroje města. Takto ušetřené finanční 
prostředky by mohly být uloženy jako základ budoucí investice do nového domova důchodců. 
Jedná se o částku do 25 mil. Kč. O těchto možnostech byl finanční výbor informován a byly 
diskutovány varianty zhodnocení uspořených prostředků. Po diskusi bylo přijato toto 
usnesení:   
FV/04/01/2019  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města následujícím 
rozpočtovým opatřením (v dubnu 2019) zapojit do rozpočtu další čerpání úvěru na 
investice města do výše 25 mil. Kč, čímž celkové čerpání úvěru dosáhne částky 61 mil. 
Kč. Ušetřené vlastní prostředky města budou uloženy s využitím vhodného spořícího 
nástroje k jejich zhodnocení. 
Hlasování v 18:05 hod.: 
pro                       6 
proti                     0      
zdržel se               0   
 
 
                            Ing. Vítězslav Hanzl v.r. 
              předseda finančního výboru 
11. 2. 2019 zapsala J. Valentová 
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II.MŠ – Milada z rezervy odloží účelově 100 tis. Kč na nábytek 
 
Upraví si energie na 420 tis.Kč. 
 
125 na vybavení, přičemž100 tis.Kč zůstane na rezervě. 
 
 
 
 


