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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města
Žatce ze dne 12.12.2018.
2. Zdůvodnění:
Dne 12.12.2018 proběhlo jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Žatce (dále jen výbor)
s následujícím programem:
Program:
1.
2.
3.
4.

Úvod
Návrh Rozpočtu města Žatce na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021
Participativní rozpočet

Finanční výbor nebyl usnášení schopný.
Přítomni členové Finančního výboru projednali a doporučuji schválit Rozpočet města Žatec
na rok 2019 a zároveň doporučují schválit Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 – 2021.
Přítomní členové FV projednali a doporučují předat Zastupitelstvu města Žatec informaci o
Participativním rozpočtu a doporučují pověřit Radu města Žatce přípravou variant
zpracování Participativního rozpočtu na rok 2020“.

3. Příloha:
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Žatce ze dne 12.12.2018

Zápis z jednání Finančního výboru ZM Žatce
dne 12.12.2018
Přítomni: Mgr. Kranda, Ing. Novotný, p. Hladký
Omluveni: Ing. Bejčková, Ing. Dvorský, Ing. Jelínek, p. Hanzal
Neomluveni: Hosté: Ing. Naxerová, Jaroslav Špička
Zahájení: 15.10 hodin

Program:
1.
2.
3.
4.

Úvod
Návrh Rozpočtu města Žatce na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021
Participativní rozpočet

1) Jednání zahájila tajemnice Finančního výboru ZM Žatce (dále výbor), přivítala přítomné členy
výboru a konstatovala, že výbor není usnášení schopný.
2) Ing. Naxerová přítomné krátce představila návrh rozpočtu Rozpočet města, který byl zpracován
dle schváleného harmonogramu tvorby rozpočtu (usnesení RM č. 545/18 ze dne 3. 9. 2018). Na jeho
zpracování se podíleli příslušní příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu, ředitelé
příspěvkových organizací, či ředitelé organizačních složek města. Jeho sumarizaci a konečnou
úpravu pak provedl finanční odbor.
Po projednání návrhů rozpočtu jednotlivých kapitol v minirozpočtových výborech (jejich složení
bylo schváleno usnesením ZM č. 125/18 ze dne 13. 9. 2018) zpracoval finanční odbor návrh
rozpočtu města na rok 2019.
Rozpočet města bude po svém schválení závazný pro všechny osoby a subjekty na něj napojené.
Budou jím stanoveny závazné ukazatelé pro hospodaření s finančními prostředky města. Podrobný
přehled příjmů a výdajů města dle jednotlivých kapitol a dle platné rozpočtové skladby, tzv.
ROZPIS ROZPOČTU je uveden v příloze.
Rozpočet města na rok 2019 je rozdělen do pěti částí, které na sebe navazují a jsou vzájemně
propojeny. Jsou to tyto části:
1. Návrh rozpočtu 2019 – SOUHRN
2. Návrh rozpočtu 2019 – PŘÍJMY
3. Návrh rozpočtu 2019 – BĚŽNÉ VÝDAJE – běžný provoz
4. Návrh rozpočtu 2019 – BĚŽNÉ VÝDAJE správa a opravy majetku
5. Návrh rozpočtu 2019 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
PŘÍJMY na rok 2019 jsou naplánovány ve výši 433.161.000,00 Kč, VÝDAJE na rok 2019 ve výši
573.646.000,00 Kč a odvod do SOCIÁLNÍHO FONDU ve výši 1.971.000,00 Kč (3% hrubých mezd
dle statutu SF). Rozdíl mezi příjmy a výdaji (včetně odvodu do SF) činí 142.456.000,00 Kč. Tento
bude rozpočtově pokryt ze zálohy přebytku hospodaření roku 2018 (odhad volných finančních
prostředků po uzavření rozpočtového rou 2018):
1. částkou ve výši 108.319.000,00 Kč – převod finančních prostředků rozpočtově uvolněných
v roce 2018, ale v tomto roce nečerpaných či nevyčerpaných a plně přecházejících do roku 2019
– viz str. 6. a 7. v rozpisu rozpočtu města
2. částkou ve výši 34.137.000,00 Kč – přebytek hospodaření roku 2018. Jedná se o finanční
prostředky, které byly letos přijaty, nebo jejich přijetí je odhadováno nad rámec schváleného či

upraveného rozpočtu roku 2018, popř. se jedná o nečerpané či nedočerpané finance již
ukončených a profinancovaných akcí města – viz str. 7. v rozpisu rozpočtu města.
3) Střednědobého výhledu rozpočtu Města Žatce na období 2020 – 2021. Tento byl zpracován
v souladu s ust. § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Jeho sestavení je pro obec závazné. Sestavuje se na základě uzavřených
smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na období 2 až 5 let následujících po roce, na který
se sestavuje roční rozpočet obce.
Očekávané příjmy a předpokládané výdaje Města Žatce na roky 2020 – 2021 byly zpracovány
příslušnými odpovědnými příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu a rozpočtářem města.
Odhadované přebytky běžného roku, tj. salda běžných příjmů a výdajů města v letech 2020 – 2021,
budou zapojeny do Střednědobého výhledu rozpočtu prostřednictvím rezervního fondu (RF),
investičního fondu (IF) a fondu kofinancování (KOF). Návrh finančního odboru pro rok 2020 je: RF
10.000.000 Kč, IF 45.000.000 Kč, KOF 11.582.000 Kč. Pro rok 2021 je: RF 10.000.000 Kč, IF
45.000.000 Kč a KOF 10.467.000 Kč. Částky jsou pouze odhadované, a to ve vztahu k odhadu
příjmů a výdajů 2020 a 2021. Do výhledu zatím nejsou zapojovány finance let přechozích, tj. žádný
odhad volných finančních prostředků, plynoucích z hospodaření let minulých. Jedná se pouze o
finance běžného (rozpočtového) roku 2020 a 2021.
Finanční výbor přijal usnesení v tomto znění: „Přítomni členové Finančního výboru projednali a
doporučuji schválit Rozpočet města Žatec na rok 2019 a zároveň doporučují schválit
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 – 2021. “
Návrh byl přijat 3 hlasy.
4) Ing. Jan Novotný předložil na jednání FV Participativní rozpočet, který je přílohou zápisu
z jednání FV.
Finanční výbor přijal usnesení v tomto znění: „Přítomní členové FV projednali a doporučují
předat Zastupitelstvu města Žatec informaci o Participativním rozpočtu a doporučují pověřit
Radu města Žatce přípravou variant zpracování Participativního rozpočtu na rok 2020“.
Návrh byl přijat 3 hlasy.
Další jednání FV se uskuteční 20. února 2019 od 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti radnice.
Jednání bylo ukončeno v 16.15 hodin
V Žatci dne 13.12.2018
Ověřil: Mgr. Jan Kranda
Zapsala: Ing. Renata Sedláková

