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Finanční výbor 
Zastupitelstva města Mikulov 
 
 
 

Zápis z jednání 
finančního výboru (FV) zastupitelstva města Mikulov 

 
 
 
Datum jednání: 12. 6. 2019 
Přítomni:  Ing. Zich, Ing. Marcinčák, Bc. Pelant, Ing. Fabičovič, JUDr. 

Mihalík,  
Omluveni: RNDr. Matuška, Ing. Daniel 
Hosté:  Ing. Klanicová 
 
Program: 
1) Závěrečný účet města Mikulov za rok 2018 
2) Podrobné vyúčtování akce Pálavské vinobraní 2018 
3) Ostatní 
 
V úvodu předseda Ing. Zich  přivítal přítomné a seznámil je s programem. Program 
jednání byl všemi přítomnými členy FV schválen. 
 
 
1. Závěrečný účet města Mikulov za rok 2018 
Finančnímu výboru byla předložena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
města Mikulov za rok 2018 s tím, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny 
žádné chyby a nedostatky.  
Ing. Klanicová seznámila členy FV s celkovým čerpáním rozpočtu v roce 2018. 
Konstatovala, že hospodaření města Mikulov za r. 2018 skončilo schodkem. 
Schodek za r. 2018 činil 19.806 tis. Kč. Financování – splátky úvěrů -690,01 tis. Kč, 
DPH pol. 8901 činila 432,99 tis. Kč. Skutečný výsledek hospodaření města Mikulov 
za r. 2018 byl - 20.062,97 tis. Kč = zůstatky bankovních účtů města se snížily o 
částku 20.062,97 tis. Kč.  V oblasti příjmů byl pro r. 2018 zásadní pokles výnosu 
daně z hazardu o 15 mil. Kč. Tento pokles částečně vyrovnal vyšší příjem inkasa 
DPH, kde oproti r. 2017 vzrostl příjem o 8.556 tis. Kč a také vyšší příjem daně 
z příjmů FO – nárůst o 3.528 tis. Kč.  V roce 2018 vzrostly příjmy i z místních 
poplatků, zejména výnos z ubytovacího a rekreačního poplatku. Vyšší inkaso bylo i u 
místního poplatku za komunální odpad kde poklesly o 264 tis. Kč pohledávky po 
splatnosti. Vzrostl příjem i ze sankčních plateb.  Objem dotací, které město v r. 2018 
získalo činil 30.898 tis. Kč. 
Výdaje rozpočtu za r. 2018 činily 265.335 tis. Kč resp. po konsolidaci 264.666 tis. Kč 
a v porovnání s r. 2018 vzrostly o 42.103 tis. Kč. 
Kapitálové výdaje za r. 2018 byly ve výši 90.158 tis. Kč tj. nárůst o 32.181 tis. Kč. 
Součástí závěrečného účtu je i hospodaření příspěvkových organizací za r. 2018 a 
hospodaření obchodních společností. Závěrečný účet zahrnuje také zprávu   o  
inventarizaci  majetku a závazků. Inventarizační komise neshledaly žádné 
nesrovnalosti. 
 
 
 



Usnesení: 
FV bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulov za 
rok 2018. 
FV doporučuje ZM schválit závěrečný účet za r. 2018 bez výhrad. 
 
 
2. Podrobné vyúčtování akce Pálavské vinobraní 2018 
Společnost Mikulovská rozvojová předložila podrobné vyúčtování Pálavského 
vinobraní 2018. Celkové náklady 9.741 tis. Kč. Celkové výnosy 10.055 tis. Kč, zisk 
z akce 313 tis. Kč. Oproti předcházejícímu ročníku pokles počtu návštěvníků cca  o 3 
tis. což se projevilo v poklesu tržeb o 1 mil. Kč. 
Náklady byly ovlivněny zavedením vratných kelímků. Součástí materiálů byl i přehled 
nákladů a výnosů vratných kelímků.  
V podrobných materiálech bylo předloženo srovnání let 2014 – 2018.  
 
Členové FV berou vyúčtování na vědomí. 
 
 
 
3. Ostatní 
Nebyly vzneseny žádné podněty. 
 
 
4. Návrh na usnesení pro zastupitelstvo města (ZM): 
Zastupitelstvo města: 
- bere zápis z jednání finančního výboru ze dne 12. 6. 2019 na vědomí. 
 
 
 
5. Příští jednání FV: 
Příští jednání finančního výboru se bude konat. 25. 9. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
V Mikulově dne 12. 6. 2019 
 
 
 
 
Zapsala:      ................................................... 
           Mgr. Jana Dmitrievová 
 
 
 
 
                                
      …………………………………… 
Odsouhlasil:      Ing. Vladimír Zich, předseda FV 


	Košilka_26 06 2019
	5)
	Zastupitelstvo města Mikulov
	Materiál pro jednání zastupitelstva města
	Návrh na usnesení:


	Zapis z FV ze dne  12 06 2019

