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        Zápis z jednání finančního výboru  
č. 04/2019 

Den konání 2. 9. 2019 
Místo konání zasedací místnost MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000 
Čas  od  16:00 hod.  do 18:30 hod.   

    P - přítomen/  
O – omluven/            

N - nepřítomen 
 Ing. Hanzl   P 

Ing. Kovář 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. Michaela Severová, ved. odb. kultury a cest. ruchu  
Ing. Jitka Valentová, ved. fin. odboru  
  

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu. 
 

                  
      Program jednání: 

1. Odbor kultury a cestovního ruchu 
2. Návrh nové vyhlášky o stanovení výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí 
3. Změny rozpočtu a hospodářského plánu č. 7/2019 a 107/2019 
4. Různé, např. informace o čerpání úvěru na investice města, o přípravě rozpočtu na rok 2020,              

o nabídkách bank na zhodnocení finančních prostředků města atd. 
 
 

Ad 1) 
Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu (kapitola 06) představila svůj odbor a seznámila přítomné 
s jeho hospodařením v časovém vývoji. Usnesení finančního výboru k této věci zní: 
FV/01/04/2019  Finanční výbor projednal hospodaření kapitoly 06 odbor kultury a cestovního 
ruchu a doporučuje vedení města při sestavování rozpočtu na rok 2020 hledat úsporná opatření.  
Hlasování: 
pro         7                
proti       0                    
zdržel se 0                
 
 
Ad 2) 
Členové finančního výboru byli seznámeni s návrhem nové vyhlášky o stanovení výše koeficientů pro 
výpočet daně z nemovitých věcí s účinností od 1. 1. 2020. Nová vyhláška oproti vyhlášce přijaté 
zastupitelstvem města v červnu 2019 snižuje hodnotu koeficientu pro katastrální území Nedošín z 2,5 
na 1,4 (tzv. „koeficient podle počtu obyvatel“). Finanční výbor přijal následující usnesení: 
FV/02/04/2019  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit novou vyhlášku o 
stanovení výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí dle návrhu. 
Hlasování: 
pro          6                
proti       0                    
zdržel se 1                
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Ad 3) 
Členové finančního výboru byli informováni o navržených změnách rozpočtu a hospodářského plánu, 
které budou předloženy zastupitelstvu města. Finanční výbor přijal k rozpočtovým opatřením č. 
7/2019 a 107/2019 toto usnesení: 
FV/03/04/2019  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města navržené změny rozpočtu a 
hospodářského plánu schválit.  
Hlasování: 
pro          7            
proti       0                   
zdržel se 0               
 
 
Ad 4)  
Členové finančního výboru byli informováni o čerpání úvěru na investice města, o nabídkách bank na 
zhodnocení volných finančních prostředků města, o schůzce s daňovým poradcem, a byli také 
seznámeni s přípravou rozpočtu na rok 2020. Uvedené informace vzal finanční výbor na vědomí. 
 
 
  
                           
 
 

         Ing. Vítězslav Hanzl v.r. 
Zapsala J. Valentová                  předseda finančního výboru 


