Město Pečky
VÝBORY – KOMISE
Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky
Tel. 321 785 051, e-mail: eva.strnadova@pecky.cz

Zápis z 11. jednání finančního výboru
dne 25. 11. 2019
Přítomni: Tomáš Vodička, Ing. František Pospíšil, Ing. Jana Sladká, Bc. Petr Dürr, Ing. Ladislav
Zindr, Jaroslav Semerád
Omluveni: Ing. Martin Jedlička

Hosté: Marcela Bahníková – vedoucí ekonomicko – správního odboru

Jednání finančního výboru (dále FV) zahájil a řídil předseda FV.

Program:
Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2020
Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2026

Body jednání:
Členové FV obdrželi návrh rozpočtu na rok 2020, přehled o plnění rozpočtu města k 31. 10.
2019 včetně předpokládaného plnění k 31. 12. 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu
na roky 2021 - 2026.
Předseda FV seznámil členy s návrhem rozpočtu, podrobně informoval o jednotlivých
investičních výdajích plánovaných pro rok 2020 a také o stavu investičních akcí, které jsou
obsaženy v rozpočtu letošního roku.
Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, schodek cca 16,8 mil. Kč bude kryt použitím
prostředků z předchozích let, v příjmech jsou uvedeny pouze dotace, na které již existuje
smlouva nebo rozhodnutí poskytovatele o přidělení. Během roku 2020 se předpokládá
zapojení dalších dotací do příjmů např. výsadba lesíka u Benešáku, dotace na sociální práci,
na činnost JPO II.
FV bere na vědomí, že v návrhu rozpočtu nejsou uvedeny výdaje na nákup nového hasičského
cisternového vozidla.
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Předseda FV seznámil členy FV s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu, který obsahuje
celkové příjmy, celkové běžné výdaje a možné částky k použití na investice tj. rozvoj města
v období 2021 – 2026. Upozornil, že potřeby v oblasti investic v příštích letech přesahují

možnosti uvedené ve výhledu, takže akce velkého rozsahu mohou být uskutečněny pouze
s využitím dalších zdrojů - dotací, čerpání úvěrů.
FV bere na vědomí, že návrh rozpočtu i výhledu bude zveřejněn nejpozději 3. 12. 2019
v souladu se zákonem 250/2000 Sb. v platném znění a dne 18. 12. 2019 předložen ke
schválení ZM Pečky.

Usnesení:
FV doporučuje ZM Pečky schválit rozpočet na rok 2020 – viz přiložený návrh:
Příjmy :

101 747 000 Kč

Výdaje:

114 991 000 Kč

Splátky úvěru:
Použití prostředků min.let:

3 600 000 Kč
16 844 000 Kč

FV doporučuje ZM Pečky schválit střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 -2026: viz
přiložený návrh.

Úkoly: ---

Jednání FV bylo ukončeno v 20.10 h.
Příští zasedání : leden 2020 – přesný termín zatím nestanoven

Zapsala: Marcela Bahníková

…….…………………………..
Tomáš Vodička, předseda výboru
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Přílohy: návrh rozpočtu 2020, návrh výhledu 2021 - 2026
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