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Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 20. 5. 2020

Bod programu: Zápis z jednání finančního výboru ze dne 29. 4. 2020

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města:
- bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 29. 4. 2020.

Zpracoval:

Jméno, příjmení, funkce
datum 11.5.2020
Mgr. Jana Dmitrievová,
zapisovatelka

Odpovídá:

Jméno, příjmení, funkce,
Datum 11.5.2020
Ing. Vladimír Zich, předseda FV

Předkládá:

Jméno, příjmení, funkce
datum 11.5.2020
Ing. Vladimír Zich, předseda FV

Finanční výbor
Zastupitelstva města Mikulov
Zápis z jednání
finančního výboru (FV) zastupitelstva města Mikulov

Datum jednání:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

29. 4. 2020
Ing. Zich, Ing. Marcinčák, RNDr. Matuška, Bc. Pelant, Ing. Daniel,
RNDr. Matuška, JUDr. Mihalík
Ing. Klanicová

Program:
1) Návrh změny rozpočtu v návaznosti na situaci COVID-19
2) Ostatní

V úvodu předseda Ing. Zich konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů FV a tudíž
je usnášeníschopný. Program jednání byl všemi přítomnými členy FV schválen.
1. Návrh změny rozpočtu v návaznosti na situaci COVID-19
Vedoucí finančního odboru (dále FO) Ing. Klanicová předložila členům FV čerpání rozpočtu
města Mikulov k 31.3.2020.
V oblasti příjmů se zatím dopad krizových opatření neprojevil - s ohledem na zpětné
přerozdělování daní.
Meziroční porovnání vybraných daňových příjmů:
v tis. Kč
1111
1112
1113
1121
1211

1.-3./2019
Daň FO - plátci
7 340
Daň FO - placená popl.
180
Daň FO - srážkou
548
Daň z příjmu právnických osob 5 650
DPH
12 658

1.-3./2020
7 963
186
611
4 979
13 761

Vedoucí FO předložila návrh na provedení rozpočtového opatření č. 2 (dále jen RO) –
zejména předpokládané snížení daňových příjmů s ohledem na novelu zákona o státním
rozpočtu. MF ČR očekává pokles daňových příjmů o 55,7 mld. Kč.

Úprava daňových příjmů – v tis. Kč:
Daňové příjmy
Daň z příjmů FO ze
závislé činnosti
Daň Z příjmů FO ze
samostatné výdělečné
činnosti
Daň z přijmů FO z
vybíraná srážkou
Daň z prijmů
právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek z pobytu změna od r. 2020
Daň z technických her
Správní poplatky
Celkem

Schválený rozpočet

úprava
33 500

-5 000

800

-300

2 700

-1 200

24 000
58 000

-7 000
-2 000

3 500
27 000
4 500

-2 300
-12 000
-500
-30 300

Členové FV společně prodiskutovali jednotlivé položky navrhovaného rozpočtového opatření.
Z důvodu výrazného snížení daňových příjmů nelze realizovat některé plánované investice –
např. oprava domu Vídeňská 35, parkoviště, kurty.
Ing. Klanicová navrhuje jako sdílnější řešení přeúvěrovat akci koupaliště a zbylé finanční
prostředky, které nebudou použity na financování zmíněné investice použít na realizaci akcí,
které musely být z rozpočtu vypuštěny.
S ohledem na návrh řešit pokles příjmů přijetím úvěru na financování investičních akcí
oslovila ing. Klanicová Komerční banku a Českou spořitelnu. Orientační úroková sazba je
okolo 1%.
Usnesení:
a) FV doporučuje schválit ZM navrhované RO č. 2 v předloženém znění.
Hlasování PRO: 7
b) FV doporučuje ZM realizovat investici oprava koupaliště prostřednictvím úvěru
(přefinancování) a nepoužité vlastní prostředky využít na investice, které z důvodu snížení
příjmů byly z rozpočtu vypuštěny.
Hlasování: PRO: 7
2. Různé
ZM pověřilo FV na svém jednání 26.2.2020 k řešení ekonomiky zpravodaje města. FV tento
bod zařadí do jednání v 06/2020.
3. Návrh na usnesení pro zastupitelstvo města (ZM):
Zastupitelstvo města:
- bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 29. 4. 2020.
4. Příští jednání FV:
Příští jednání finančního výboru se bude konat 10. 6. 2020.

V Mikulově dne 29. 4. 2020

Zapsala:

...................................................
Dmitrievová Jana, zapisovatelka

Odsouhlasil:

....................................................
Ing. Vladimír Zich, předseda FV

