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        Zápis z jednání finančního výboru  
č. 03/2019 

Den konání 3. 6. 2019 
Místo konání zasedací místnost MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000 
Čas  od  16:00 hod.  do 17:45 hod.   

    P - přítomen/  
O – omluven/            

N - nepřítomen 
 Ing. Hanzl   P 

Ing. Kovář O 
M. Bárta P 
Ing. Klejchová  P  
D. Kmošková (příchod v 16:30 h) P  

 Ing. Prokešová P 
 P. Jiříčková   O 

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

Ing. Jitka Valentová, ved. fin. odboru  
  
  
  

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu. 
 

                  
      Program jednání: 

1. Změny rozpočtu a hospodářského plánu č. 5/2019 a 105/2019 
2. Návrh nové vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí 
3. Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020-2024 
4. Různé – příprava na příští schůzku 9. 9. 2019 

 
 

Ad 1) 
Členové finančního výboru byli informováni o navržených změnách rozpočtu a hospodářského plánu, 
které budou předloženy zastupitelstvu města. Finanční výbor přijal k rozpočtovým opatřením č. 
5/2019 a 105/2019 toto usnesení: 
FV/01/03/2019  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města navržené změny rozpočtu a 
hospodářského plánu schválit.  
Hlasování v 16:20 hod.: 
pro          4             
proti       0                   
zdržel se 0               
 
 
Ad 2) 
Členové finančního výboru byli seznámeni s návrhem nové vyhlášky o stanovení koeficientů pro 
výpočet daně z nemovitých věcí s účinností od 1. 1. 2020. Nová vyhláška oproti stávající navyšuje 
hodnoty některých koeficientů. Finanční výbor přijal následující usnesení: 
FV/02/03/2019  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit novou vyhlášku o 
stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí dle návrhu. 
pro          5                
proti       0                    
zdržel se 0                
 
 
Ad 3)  
Členům finančního výboru byl představen návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2020 
– 2024. Finanční výbor přijal usnesení: 
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FV/03/03/2019  Finanční výbor vzal na vědomí předložený návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu města a doporučuje zastupitelstvu města střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 
2024 schválit. 
Hlasování: 
pro           5             
proti         0                 
zdržel se   0               , 
 
  
Ad 4) 
V plánu práce finančního výboru je na příští schůzku naplánováno setkání s vedoucí odboru kultury a 
cestovního ruchu. V této souvislosti členové finančního výboru diskutovali o hospodaření této kapitoly 
rozpočtu, mj. v souvislosti s přípravou rozpočtu na následující rok. Finanční odbor zpracuje podklady 
pro přípravu na schůzku v rozsahu dle požadavků finančního výboru a odešle je elektronickou poštou 
členům finančního výboru a vedení města. 
  
       
                           
 
 

         Ing. Vítězslav Hanzl v.r. 
              předseda finančního výboru 
3. 6. 2019 zapsala J. Valentová 


