
 

Zápis ze zasedání  FINANČNÍHO VÝBORU č. 3 

Datum konání: 05.06.2019  

Místo konání:  Městský úřad Vamberk, kancelář tajemnice městského úřadu  

 

Přítomni:  Ing. Aleš Fišer (předseda), Miroslav Hlavatý, Richard Sokol  

Ing. Martina Jusková (tajemnice) 

 

Program :    

 

1. Zůstatky na účtech k 31.05.2019 

2. Návrh změn rozpočtu č. 8 na rok 2019 

 

1.  Zůstatky na účtech k 31.05.2019 

 

Zůstatky k 31.05.2019 na běžných účtech činily celkem 17.129.382,10 Kč. 

Zůstatky k 31.05.2019 na účtu Fondu rozvoje a rezerv činil 10.004.038,85 Kč. 

Zůstatky k 31.05.2019 na účtu Fondu rozvoje bydlení činil 1.045.813,95 Kč. 

Zůstatky k 31.05.2019 na účtu Sociálního fondu činil 251.381,19 Kč. 

 

Zůstatky na úvěrových účtech k 31.05.2019  

- úvěr u Komerční banky, a.s. – 6.368.729,51 

 

Závěr: FV bere zůstatky na účtech na vědomí.   

 

2.  Návrh změn rozpočtu č. 8 na rok 2019 

 

Finanční výbor se seznámil se stavem rozpočtu k 31.05.2019 a jeho čerpáním a navrhuje: 

 

1. ponechat peněžní prostředky původně schválené na výdaje dle sportovní komise na opravy 

ve sportovní hale na paragrafu 3412 – SPRÁVA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, 

2. úsporu z veřejné zakázky (vysoutěženo za nižší cenu) „Revitalizace veřejného prostoru 

Voříškova – Farská“ ponechat prozatím na paragrafu 3635 – Územní plánování, 

3. snížit výdaje na altán v Městské knihovně Vamberk – akce bude realizována v roce 2020 

(spolufinancování z daru ŠKODA AUTO, a. s.), 

4. snížit výdaje o 300 tis. Kč na paragrafu 2212 – Silnice z úspory na komunikaci Zakopanka 

(vysoutěženo za nižší cenu), 

5.  snížit výdaje o 1 mil. Kč na rok 2019 na rekonstrukci bývalé kotelny v ulici Jiráskova na 

paragrafu 3639 – Technické služby, 

6. vyhodnotit úsporu z veřejných zakázek na dětské hřiště za sportovní halou a úsporu 

v rámci některých dalších změn rozpočtu převést do nespecifikované rezervy, 

7. vyhodnotit radou města schválené výdaje v rámci rozpočtu města na rok 2019 na 

rekonstrukci chodníku před čp. 807-808, 810-812 a v případě, že akce nebude v roce 2019 

realizována, navrhuje finanční výbor plánované výdaje na tuto akci v rámci některých 

dalších změn rozpočtu převést do nespecifikované rezervy, 

8. zvýšit výdaje ve výši 1.900.000 Kč na paragrafu 3412 – SPRÁVA SPORTOVNÍCH 

ZAŘÍZENÍ na dopravní hřiště (parkoviště ve sportovním areálu „V Lukách“) 

 



 

 

Návrh programu na zasedání FV č. 3 

- Kontrola dokladů a hospodaření města Vamberk 

 

Ve Vamberku dne 07.06.2019 

 

Ing. Aleš Fišer  

předseda finančního výboru 

 

Zapsala: Ing. Martina Jusková 

 

 


