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Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Veltrusy 

zápis č. 9 

ze dne 12. 12. 2020 

 

Místo konání:   Městský úřad Veltrusy, Palackého 9, Veltrusy 

 

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

 

Hosté:  Ing. Ludmila Hrubešová, Mgr. Filip Volák 

 

Omluveni: - 

 

 

Doba trvání: 15:00-17:30 

 

 

Program: 

 

 

I. Úvod, program jednání 

II. Návrh rozpočtu města na r. 2021 

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 9/1: Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání:  3 pro, 0 proti  

 

II. Návrh rozpočtu města na r. 2021 

 
Návrh rozpočtu města pro rok 2021 v základních parametrech vychází a navazuje na střednědobý 
výhled rozpočtu města na období 2018-2022, z předpokladu schváleného státního rozpočtu pro rok 
2021 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 (přebytkem hospodaření za rok 2020). Schodek rozpočtu, který bude hrazený 
z finančních prostředků minulých let, předpokládal návrh rozpočtu ve výši 48 mil. Kč, návrh finančního 
výboru je ve výši 46 972 tis. Kč.  
 
Rozpočet města zajišťuje základní chod města, běžnou správu a údržbu města, údržbu a opravy 
městského majetku, chod městského úřadu a příspěvkových organizací. Hlavními prioritami pro rok 
2021 jsou především tyto projekty: dokončení nových lékařských ordinací v čp. 117, 
rekonstrukce komunitního centra čp. 65, rekonstrukce části ulice Jos. Dvořáka, vybudování 
komunikace, chodníku a parkovacích míst okolo hřbitova, chodníku a přechodů v ulicích 
Seifertova, Třebízského, Alšova a zpracování projektových dokumentací na další investiční 
akce. 
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 se vychází 
z předpokládané výše výnosu jednotlivých daní pro předchozí rok. Pro rok 2021 se vycházelo v návrhu 
rozpočtu z daňové kalkulačky RUD, podle které budou daňové příjmy sníženy o 7 mil. Kč oproti 
min. roku z důvodu poklesu ekonomiku následkem pandemie COVID 19 a superhrubé mzdy. Návrh 
finančního výboru snižuje z opatrnosti daňové příjmy oproti původnímu návrhu rozpočtu ještě o 2,8 
mil. Kč. Ostatní příjmy zůstávají téměř stejné jako v letošním roce. 
Výdaje rozpočtu vychází rovněž z výdajů letošního roku a zajištění základního chodu města. Rozpočet 
počítá s rekordními investicemi i s nutnými opravami některých budov – provedení hydroizolace 
na MěÚ a příp. úprava vchodu do budovy, střecha nad knihovnou, dokončení vybraných 
projektových a stavebních dokumentací, dokončení územního plánu, aj. Převážná část výdajů 
slouží k zajištění chodu města  

 

 

Usnesení 9/2: Finanční výbor schvaluje návrh rozpočtu na r. 2021, tak jak bude předložen 

zastupitelům k dalšímu jednání. 3 pro, 0 proti  

 

III. Rekapitulace usnesení 

 

Usnesení 9/1: Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání:  3 pro, 0 proti  

Usnesení 9/2: Finanční výbor schvaluje návrh rozpočtu na r. 2021, tak jak bude předložen 

zastupitelům k dalšímu jednání. 3 pro, 0 proti  

 

IV. Závěr 

Předsedkyně poděkovala přítomným za spolupráci a popřála všem hezký večer.  

 

Sepsala: Ing. Barbora Šťastná 


