
Z á p i s 

z jednání finančního výboru zastupitelstva města Nepomuk 

konaného dne ve dnech 7.12.2021-8.12.2021 korespondenčně  

Zúčastnění:  Mgr. Miloslav Kubík,  Marie Čechurová, PharmDr. Hánová, ing. 

Miroslav Němec, Jan Rojík – členové FV, Ing. Jaroslav Somolík – vedoucí fin. 

odboru 

Jednání FV proběhlo korespondenčně, neboť jeden člen FV měl covid a druhý 

byl v karanténě. 

Program: 1.  Návrh rozpočtového provizoria 

                2.  Návrh rozpočtu na rok 2022                       

                3.  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024 

                4.  Dotační programy na rok 2022 

                5. Závěr 

 

Ad 1) -  S pravidly rozpočtového provizoria seznámili členové FV na základě 

zaslaných podkladů od Ing. Somolíka. Tato pravidla jsou stanovována pro 

případ, že by nebyl rozpočet na rok 2022 schválen. Do doby schválení rozpočtu 

by bylo možné čerpat běžné výdaje ve výši 1/12 a investiční výdaje by nebylo 

možné čerpat vůbec.  

Usnesení: FV souhlasí s pravidly rozpočtového provizoria a doporučuje ZMN je 

schválit. Hlasování: 5-0-0 

Ad 2) Návrh rozpočtu na rok 2022. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední 

desce po dobu 15 dnů, aby měli možnost se k němu vyjádřit jak zastupitelé, tak 

občané. Návrh rozpočtu počítá s celkovými příjmy ve výši  108 528 000 Kč, 

běžné výdaje 96 280 000 Kč, kapitálové výdaje 36 690 000 Kč a financování 

úvěrů 4 920 000 Kč. Deficit rozpočtu na rok 2022 ve výši 29 362 000 Kč bude 

kryt z naspořených finančních prostředků předchozích let.  

Usnesení: FV souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2022 a doporučuje jej ZMN 

schválit. Hlasování: 5-0-0 



Ad 3) Návrh střednědobého výhledu na roky 2022-2024 

Střednědobý výhled byl řádně zveřejněn na webových stránkách města. Počítá 

na rok 2022 s celkovými příjmy 108 528 000 Kč, s celkovými výdaji 

132 970 000 a deficitem 29 362 000 Kč, v letech 2023 počítá s celkovými 

příjmy i výdaji ve výši 116 000 000 Kč a v roce 2024 počítá s celkovými příjmy 

i výdaji ve výši 118 000 000 Kč. Doporučující usnesení bylo přijato již na 

minulém jednání FV.  

 4 – Dotační programy na rok 2022 

Jsou navrženy tyto dotační programy: 

1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže: žadatelé neziskové 

organizace, které provozují kroužky a oddíly dětí do 18 let ve skupinkách 

5-25 dětí. Celkem alokováno 220 000 Kč. Příspěvek na kroužek dle počtu 

dětí a počtu podaných žádostí.  

2. Podpora kulturních akcí: možní žadatelé fyzické a právnické osoby se 

sídlem v Nepomuku. Jeden žadatel může podat max. 3 žádosti. Výše 

dotace 2 000 – 20 000 Kč, max. 80 % uznaných nákladů. Celkem 

alokováno 120 000 Kč. 

3. Podpora sportovních akcí: neziskové organizace se sídlem v Nepomuku, 

jeden žadatel může podat max. 3 žádosti. Výše dotace 2 000 – 20 000 Kč. 

Max. 80 % uznatelných výdajů. Alokováno 120 000 Kč. 

4. Podpora činnosti neziskových organizací: možní žadatelé jsou neziskové 

organizace působící na území města Nepomuk. Jeden žadatel může podat 

max 2 žádosti. Výše dotace je 2 000 – 45 000 Kč, max. 80 % uznatelných 

nákladů. Celkem alokováno 340 000 Kč. 

5. Obnova historického jádra města Nepomuk: možní žadatelé jsou fyzické 

osoby vlastnící nemovitost v historickém jádru města. Výše dotace 10 000 

– 100 000 Kč. Max. 60 % uznatelných výdajů. Celkem alokováno 

100 000 Kč.  

Usnesení: FV souhlasí s návrhem dotačních programů na r. 2022 a doporučuje je 

ZMN schválit. Hlasování: 5-0-0 

 

                                                    Ing. Miroslav Němec, v.r. 

                                                         předseda FV                            


