
 

Zápis ze zasedání  FINANČNÍHO VÝBORU č. 4 

Datum konání: 26.08.2019  
Místo konání:  Městský úřad Vamberk, kancelář tajemnice městského úřadu  
 
Přítomni:  Ing. Aleš Fišer (předseda), Richard Sokol  

 Ing. Martina Jusková (tajemnice), Eva Bezděková (vedoucí finančního 
odboru) 

 
Program :    
 

1. Zůstatky na účtech k 23.08.2019 
2. Návrh změn rozpočtu na rok 2019 – 6. ZZM, 11.09.2019 

 
1.  Zůstatky na účtech k 23.08.2019 
 
Zůstatky k 23.08.2019 na běžných účtech činily celkem 14.305.753,88 Kč. 
Zůstatky k 23.08.2019 na účtu Fondu rozvoje a rezerv činil 10.004.038,85 Kč. 
Zůstatky k 23.08.2019 na účtu Fondu rozvoje bydlení činil 1.094.043,92 Kč. 
Zůstatky k 23.08.2019 na účtu Sociálního fondu činil 581,436,19 Kč. 
 
Zůstatky na úvěrových účtech k 23.08.2019  

- úvěr u Komerční banky, a.s. – 5.806.229,51 
 

Závěr: FV bere zůstatky na účtech na vědomí.   

 
2.  Návrh změn rozpočtu na rok 2019 k projednání na 6. ZZM, 11.09.2019 
 
Finanční výbor se seznámil se stavem rozpočtu k 31.07.2019 a jeho čerpáním a 
navrhuje: 
 
1. zvýšit výdaje na opravu garáže pro Městskou policii na paragrafu 5311 o           

110.000 Kč, 
2. podpořit žádost TJ Peklo nad Zdobnicí, z. s. o přímou finanční podporu na 

rekonstrukci sportovního areálu v „Roští“ (dokončení) ve výši 80.000 Kč, 
3. přesun výdajů z paragrafu 3639 – Technické služby na paragrafy 2212 – Silnice, 

3745 – Péče o vzhled obcí na základě změny účtování, 
4. zvýšení výdajů na paragrafu 3613 – Nebytové hospodářství na opravu a nátěr 

fasády a brány čp. 102 v ulici Radniční ve výši 130.000 Kč, 
5.  zvýšení výdajů na paragrafu 3314 – Městská knihovna na dofinancování pracovníků 

z dotace Úřadu práce a na dohody o provedení práce ve výši 25.000 Kč, 
6. zvýšení výdajů na paragrafu 3113 org. 311 – Základní škola Vamberk na projektové 

práce a žádosti o dotaci – rekonstrukce DDM ve výši 355.000 Kč,  
7. zvýšení výdajů na paragrafu 3111 org. 301 – Mateřská škola Tyršova na projektové 

práce a žádosti o dotaci ve výši 710.000 Kč, 
8. snížení výdajů na paragrafu 4351 – Pečovatelská služba o 1.600.000 Kč, 
9. prověřit výdaje na paragrafu 3631 – Veřejné osvětlení a navrhnout přip. úpravu 

výdajů dle požadavků na tomto paragrafu do konce roku. 



Finanční výbor dále požaduje doložit specifikaci výdajů k návrhu změn rozpočtu na 
rekonstrukci bývalé kotelny Jiráskova ve výši 1.490.000 Kč. 
 
Návrh programu na zasedání FV č. 5 

- Návrh rozpočtu na rok 2020. 
 
Ve Vamberku dne 27.08.2019 
 
Ing. Aleš Fišer  
předseda finančního výboru 
 

Zapsala: Ing. Martina Jusková 

 

 

 


