Zápis ze schůze Finančního výboru Zastupitelstva města Soběslavi č. 5
Termín jednání:
Pondělí 16. 11. 2020 v 16,00 hod.
Místo jednání:
Městský úřad 59, Soběslav – zasedací místnost
Přítomni: Ing. Jiří Klíma, Mgr. Alena Krejčová, Ing. Zina Petrásková, Ing. Petr Král, Mgr. Milan Dančišin
Přizváni: Bc. Zuzana Schejbalová

Program jednání:
1. Nástavba Senior-domu Soběslav
2. Návrh rozpočtu města Soběslavi na rok 2021
3. Různé

Průběh jednání:
1. Nástavba Senior-domu Soběslav
Finančnímu výboru byla adresována žádost od zastupitelů SNK – Nejsme stranou k zaujetí stanoviska
k neschválení záměru „Nástavba Senior-domu Soběslav“ na posledním jednání Zastupitelstva města (dále
jen ZM) a s žádostí o jeho opětovné zařazení do programu příštího jednání ZM Soběslavi. Předseda výboru
opětovně seznámil členy s jejím obsahem. Ve velmi rozsáhlé diskusi k tomuto bodu, kdy postupně
vystoupili se svým stanoviskem jednotliví členové finančního výboru, patřil největší čas v diskusi ředitelce
Senior-domu Soběslav, která vysvětlovala ostatním členům FV vysokou důležitost a nutnost záměr
nástavbu Senior-domu Soběslav provést a navýšit kapacitu Senior domu o navrhovaných 24 nových lůžek a
tím pomoci rodinám, které si nemohou dovolit, nebo nemohou využít např. terénních pečovatelek soc.
služeb, v péči o seniory, s ohledem na několikaletou neustálou převyšující poptávku oproti možnosti
seniory umístit. Tento záměr byl podpořen nejen Jihočeským krajem, ale také MPSV schválením dotace pro
město Soběslav ve výši 22.458.270,-Kč na provedení stavebních prací tohoto záměru. Což při
předpokládaných celkových nákladech ve výši 46,5 mil. Kč (stavební práce vč. vnitřního vybavení) činí cca
48% nákladů. Jelikož je avizovaná dotace typu ex post (fin. prostředky jsou poskytnuty po realizaci akce),
celá akce by byla předfinancována úvěrem. Dle předběžných zjištění je možné, že se budou připravovat
nové dotační tituly na pořízení vybavení Senior-domu. V diskusi byly diskutovány možnosti decentralizace
sociálních zařízení, což se po vysvětlení běžného provozu v Senior-domě nejeví jako v dohledné době a
v daných nastaveních každodenního provozu realizovatelné. Bylo také diskutováno, zda před podáním
návrhu na tento záměr byly zváženy různé varianty řešení navýšení kapacity. Varianty byly řešeny již
historicky. Z předložených návrhů, daných možností a provozu organizace, se jevila jako nejschůdnější
varianta „nástavba“. Dalším důležitým faktorem pro variantu nástavby je skutečnost, že stavba budovy
Senior-domu byla technicky realizována s vědomím možného budoucího rozšíření touto cestou.
Pro předsedu FV bylo hlasování na jednání ZM velmi těžké, z důvodu toho, že neměl dostatek informací na
zodpovězení svých zásadních otázek týkajících se záměru nástavby. Po získání potřebných informací
souhlasí s opětovným navržením zařazení tohoto bodu na jednání ZM. A. Krejčová, která jako ředitelka MŠ

má již zkušenosti s nástavbou budovy tzv. za provozu a věří, že při vhodné organizaci se toto dá zvládnout a
po přesvědčení ředitelky Senior-domu, která také představila možnou vizi organizace stavebních prací např.
uvolnění ½ poloviny nejvyššího patra budovy, kdy senioři budou umístěni v jiné části zařízení, a za jasně
daných podmínek pro organizaci stavby a za předpokladu, že senioři nepřijdou do styku se stavaři atd., se
souhlasně vyjádřila projekt podpořit a zařadit ho opětovně na jednání ZM. M. Dančišin na minulém jednání
zastupitelstva nebyl z důvodu nařízené karantény, stejně tak jako ředitelka Senior-domu Soběslav Z.
Petrásková, ale hlasoval by pro realizaci projektu, a proto nyní oba souhlasí s opětovným zařazením
projednání záměru na jednání ZM. P. Král se v hlasování k přijetí usnesení zdržel hlasování, především
z důvodu nesouhlasu realizace projektu navýšení kapacity Senior-domu navrhovaným způsobem,
s poukázáním na vysoké náklady na vybudování 1 lůžka ve výši cca 1,9 mil. Kč a ve velmi rizikové době
s ohledem na onemocnění Covid-19.
Usnesení:
Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Soběslavi opětovné projednání záměru nástavby
Senior-domu Soběslav především s ohledem na předložené podmínky financování akce.

2. Návrh rozpočtu města Soběslavi na rok 2021
Rozpočet města Soběslavi na rok 2021 je navržen jako schodkový. Celkové příjmy dosáhnou předpokládané
částky 157.895.150,-Kč a výdaje předpokládané částky 163.931.200,-Kč. Plánovaný schodek ve výši
6.036.050,-Kč bude pokryt z rezervy na běžných účtech města.
Daňové příjmy města jsou v návrhu rozpočtu na rok 2021 předpokládány dle predikce Ministerstva financí
ze září 2020. Dále jsou v příjmové části rozpočtu uvedeny některé pravidelně se opakující dotace (Souhrn
dotační vztah), popř. dotace, na které již město obdrželo rozhodnutí a jsou v režimu proplacení ex post (po
dokončení a vyúčtování projektu). Další případné dotační tituly např. na soc. práci, na SPOD (Sociálně
právní ochranu dětí), na náhradní rodinnou péči, na regeneraci MPZ budou do rozpočtu zahrnovány
průběžně po obdržení příslušných rozhodnutí a smluv.
Výdajová část rozpočtu obsahuje provozní náklady potřebné pro chod města, městského úřadu, zřízených
příspěvkových organizací a některé plánované opravy a investiční projekty, které budou v roce 2021
realizovány. Např. jsou v rozpočtu připraveny finanční prostředky na realizaci akce Stavební úpravy a
nástavba MŠ Nerudova (12.500.000,-Kč), výstavba víceúčelového hřiště v Nedvědicích a rekonstrukce
sportovního hřiště na Sídl. Svákov (5.600.000,-Kč) či oprava zázemí na plovárně (1.500.000,-Kč). V diskusi
k tomuto bodu byli s tímto členové výboru seznámeni.
V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je k návrhu rozpočtu
města Soběslavi na rok 2021 připojena příloha – informace o schváleném rozpočtu na rok 2020 a jeho
očekávaném plnění. Návrh rozpočtu města Soběslavi na rok 2021 včetně příloh na vědomí je součástí tohoto
zápisu.
I přesto, že P. Král nesouhlasí s postupem při sestavování rozpočtu, kdy by raději viděl snahu pro možné
sestavování rozpočtu ve společném jednání se zástupci politických stran z řad zastupitelů a jeho varianta se
mu zdá být hodně optimistická, protože neobsahuje očekávaný vývoj – zrušení superhrubé mzdy apod. a
následné dopady do daňových příjmů, bylo jednohlasně doporučeno schválit rozpočet na rok 2021
v předloženém znění.

Usnesení:
Finanční výbor jednohlasně doporučuje Zastupitelstvu města Soběslavi schválit rozpočet města na
rok 2021 v předloženém znění.

3. Různé
V bodu různé byly zmíněny možnosti distančního jednání finančního výboru s ohledem na vzniklou situaci
s nemocí Covid – 19 a následná vládní opatření. Předseda výboru je ve spojení s IT technikem MěÚ a
hledají možná řešení.
Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Příští jednání Finančního výboru je plánováno na 7. 12. 2020 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ č.p.
59.

Jednání skončilo: v 17,45 hodin

Zapsala: dne 18. 11. 2020

……………………………………
Bc. Zuzana Schejbalová

Ověřil: dne 23. 11. 2020
……………………………………..
Ing. Jiří Klíma

