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Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Veltrusy 

zápis č. 5 

ze dne 14. 12. 2019 

 

Místo konání:   Městský úřad Veltrusy, Palackého 9, Veltrusy 

 

Přítomni:   Ing. Šťastná Barbora, Ing. Mrg. Martin Ponert, Oldřich Šváb 

 

Hosté:  Ing. Ludmila Hrubešová, 

 

Omluveni: - 

 

 

Doba trvání: 15:00-17:30 

 

 

Program: 

 

 

I. Úvod, program jednání 

II. Návrh rozpočtu města na r. 2020 

III. Rekapitulace usnesení 

IV. Závěr 
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I. Úvod, program jednání 

 

Jednání finančního výboru zahájila Barbora Šťastná a seznámila přítomné s dnešním programem. 

Usnesení 5/1: Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání:  3 pro, 0 proti  

 

II. Návrh rozpočtu města na r. 2020 

 

Finanční výbor ve spolupráci vedením města diskutoval návrh rozpočtu na r. 2020 z hlediska 

prioritních investičních akcí a záměrů na příští rok. Vycházeli jsme z návrhu sestaveného účetní 

města, který v základních parametrech vychází a navazuje na rozpočtový výhled města,  

z předpokladu schváleného státního rozpočtu pro rok 2020 a v podrobnostech pak realizovaných 

příjmů a výdajů letošního rozpočtu a předpokladu jejich naplnění. 

Rozpočet města je navržen jako schodkový s tím, že schodek bude uhrazen finančními prostředky 

z minulých let. Rozpočet města zajišťuje základní chod města, běžnou správu a údržbu města, 

údržbu a opravy městského majetku, chod městského úřadu a příspěvkové organizace. Hlavními 

prioritami pro rok 2020 jsou úkoly, které se nepodařilo zabezpečit v min. letech, tj. dokončení 

přechodů na Nám. Ant. Dvořáka a chodníku Třebízského x Alešova, parkoviště u hřiště u 

Sokolovny, dokončení komunikací kolem hřbitova, dokončení územního plánu, dopořízení 

kamerového systému, a další významnou prioritou je pokračování v rekonstrukci hřbitovního 

domku a dokončení projektových dokumentací ohledně přístavby ZŠ. Příjmy rozpočtu jsou tvořeny, 

jako každý rok, zejména daňovými příjmy, které jsou nejvýznamnější součástí rozpočtu a 

představují 95 % veškerých příjmů obce. Při stanovení jejich výše vychází návrh z předpokládané 

výše výnosu jednotlivých daní pro rok 2020.  

 

Výdaje rozpočtu vychází rovněž z výdajů letošního roku a zajištění základního chodu města. 

Rozpočet počítá s nutnými opravami některých budov - přestavbu vstupu Měú a jak již bylo 

uvedeno s rekonstrukcemi budov - dům pro lékaře, ZŠ a hřbitovního domku. 

 Převážná část výdajů slouží k zajištění chodu města (údržba a opravy městského majetku, veřejné 

osvětlení, sběr a svoz komunálního velkoobjemového, nebezpečného a biologického odpadu, 

činnost městského úřadu (výkon správy a samosprávy) zabezpečení provozu školky a školy 

(neinvestiční příspěvek PO). Dále návrh rozpočtu počítá s podporou společenského a kulturního 

života ve městě, příspěvky společenským organizacím a spolkům a podporu tradičních akcí v rámci 

grantového programu.  

Financování představuje zabezpečení financování schodku rozpočtu, který bude hrazen z finančních 

prostředků minulých let (návrh přepokládá ve výši 35 mil. Kč).  

 

Usnesení 5/2 : Finanční výbor schvaluje návrh rozpočtu města Veltrusy na r. 2020 na vyvěšení na 

úřední desku  3 pro, 0 proti  

 

III. Rekapitulace usnesení 

 

Usnesení 5/1: Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání:  3 pro, 0 proti  

Usnesení 5/2: Finanční výbor schvaluje návrh rozpočtu na r. 2020 3 pro, 0 proti  

 

IV. Závěr 

Předsedkyně poděkovala přítomným za spolupráci a popřála všem hezký večer.  

 

Sepsala: Ing. Barbora Šťastná 


