
Zápis
z 12. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě 

konaného dne 3.3.2021 prostřednictvím videokonference
________________________________________________________________________________

Přítomni: Ing. Ilona Komínková, Ing. Jan Teplý, Martin Junek, Ing. Lukáš Německý

Omluveni: Radim Ptáček, Ing.Vladimíra Ondráčková, Jiří Svoboda

Hosté: Ing. Tomáš Vlček, vedoucí finančního odboru MěÚ, starosta města pan Michal Šmarda

Dnešní jednání finančního výboru, které se konalo prostřednictvím videokonference, zahájila a 
řídila předsedkyně finančního výboru Ing. Ilona Komínková.
Seznámila členy finančního výboru s navrženým programem dnešního jednání a požádala o 
případné doplnění navrhovaného programu. Žádné návrhy na doplnění programu vzneseny nebyly.
Předložený program byl všemi členy finančního výboru odsouhlasen.
PRO: 4 - schváleno

Program:
1) Rozpočtové opatření na rok 2021 - ZM
2) Projektové záměry města na období od roku 2022
3) Informace o průběhu investičních akcí města 2021

k bodu 1)
Vedoucí finančního odboru Ing. Tomáš Vlček seznámil členy finančního výboru s návrhem 
rozpočtového opatření na rok 2021. Návrh rozpočtového opatření je předkládán z důvodu potřeby 
převést nedokončené akce z roku 2020 do roku 2021, čímž se navýší schodek hospodaření a převést
finanční prostředky z investic do neinvestiční části na bytové hospodářství. 

Finanční výbor uvedenou problematiku projednal a doporučuje zastupitelstvu města rozpočtové 
opaření v předložené podobě k odsouhlasení.
PRO: 4 - schváleno

k bodu 2)
Starosta města Michal Šmarda a vedoucí finančního odboru Ing. Tomáš Vlček předložili členům 
finančního výboru návrh investičních záměrů města na období od roku 2022 seřazených dle priorit 
dle zájmu: školství a kultura, infrastruktura města, sport, nemovitosti města, novostavby kanalizací, 
velké rekonstrukce ve městě. Součástí materiálu je rovněž předpokládaný objem finančních 
prostředků investovaný v letech 2022 - 2030 (školství a kultura 25 mil. Kč, infrastruktura města 90 
mil. Kč, sport 50 mil. Kč, nemovitosti města 90 mil. Kč, novostavby kanalizací 40 mil. Kč, velké 
rekonstrukce ve městě 100 mil. Kč) a finanční výhled do roku 2030. 

Finanční výbor bere uvedené informace na vědomí.
PRO: 4 - schváleno

k bodu 3)
Členové finančního výboru obdrželi tabulku investic a velkých oprav na rok 2021. 



Předmětem předkládaného materiálu je pravidelná informace o stavu jednotlivých investičních akcí 
a velkých oprav v roce 2021. Podklad materiálu tvoří souhrnná tabulka akcí, která je pro tuto 
potřebu průběžně aktualizována.

Finanční výbor bere na vědomí předložené informace o průběhu investičních akcí a velkých oprav v
roce 2021.
PRO: 4 - schváleno

Ing. Ilona Komínková
předsedkyně finančního výboru


