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Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Veltrusy 

zápis č. 7 

ze dne 5. 6. 2020 

 

Místo konání:   Veltrusy 

 

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

 

Hosté:  - 

 

Omluveni: - 

 

 

Doba trvání: 21:00-23:00 

 

 

Program: 

 

 

I. Úvod, program jednání 

II. Diskuze ohledně plnění rozpočtovaných příjmů města za r. 2020 v souvislosti s přijatými 

opatřeními proti šíření nového typu koronaviru SARS-CoV-2 a infekční nemoci COVID-

19 

III. Závěr 
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I. Úvod, program jednání 

 

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

Usnesení 7/1: Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání:  3 pro, 0 proti  

 

II. Diskuze ohledně plnění rozpočtovaných příjmů města za r. 2020 v souvislosti s přijatými 

opatřeními proti šíření nového typu koronaviru SARS-CoV-2 a infekční nemoci COVID-

19 

 

Finanční výbor se sešel za účelem projednání situace týkající se snížení příjmů rozpočtu města Veltrusy 

v souvislosti z koronavirovou krizí. Na základě informací z MF a propočtů paní hospodářky města 

seznámila předsedkyně finančního výboru členy FV s přepokládaným snížením příjmů rozpočtu 

v roce 2020 cca o 8  mil Kč. Následně proběhla diskuse členů FV na projednávané téma.  FV dospěl k 

závěru, že v současné době není třeba přijmout rozpočtové opatření, a to až do chvíle, kdy městu  

nebudou ke krytí výdajů stačit rozpočtované příjmy. Je ale potřeba dávat pozor na to, aby v případě, 

kdy hrozí, že krytí výdajů bude ohroženo neplněním rozpočtových příjmů, mělo město dostatek 

volných peněžních prostředků na běžném účtu. V praxi je zcela běžné, že se rozpočet plní postupně a 

nelineárně, a že příjmy během roku dobíhají 

 

 

Usnesení 7/2: Finanční výbor prozatím nenavrhuje provést rozpočtové opatření z důvodu snížení 

rozpočtových příjmů, ale doporučuje důsledně sledovat pro rok 2020 vývoj snížených 

rozpočtovaných příjmů města oproti schválenému čerpání rozpočtovaných výdajů. Ke konci 

roku 2020 připravit návrh rozpočtu pro rok 2021, kde se v  souvislosti s přijatými opatřeními 

proti šíření nového typu koronaviru SARS-CoV-2 a infekční nemoci COVID-19  zohlední daný 

pokles rozpočtových daní úpravou rozpočtového výhledu na rok 2021, popř. i roku 2022. Tato 

skutečnost se také zohlední v novém rozpočtovém výhledu na roky 2023-2028, který by měl být 

schválen zastupitelstvem města před koncem roku 2020. 

 3  pro, 0 proti 

III. Rekapitulace usnesení 

 

Usnesení 7/1: Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání  3 pro, 0 proti  

Usnesení 7/2: Finanční výbor prozatím nenavrhuje provést rozpočtové opatření z důvodu snížení 

rozpočtových příjmů, ale doporučuje důsledně sledovat pro rok 2020 vývoj snížených rozpočtovaných 

příjmů města oproti schválenému čerpání rozpočtovaných výdajů. Ke konci roku 2020 připravit návrh 

rozpočtu pro rok 2021, kde se v  souvislosti s přijatými opatřeními proti šíření nového typu koronaviru 

SARS-CoV-2 a infekční nemoci COVID-19  zohlední daný pokles rozpočtových daní úpravou 

rozpočtového výhledu na rok 2021, popř.i roku 2022. Tato skutečnost se také zohlední v novém 

rozpočtovém výhledu na roky 2023-2028, který by měl být schválen zastupitelstvem města před 

koncem roku 2020. 3 pro, 0 proti 

 

IV. Závěr 

 

Předsedkyně poděkovala přítomným za spolupráci a popřála všem hezký večer.  

 

Sepsala: Ing. Barbora Šťastná 


