.'!/J'eig
ze sehůze

finaněního
konané

dle prezenční

Přítoinni:

výboru

ZastupiteNstva

dne 3.N2.20í8

Soběs)lavfi,

města

na MěÚ SoběsNav

listiny

Prograin jednání: 1. Nastavení čii'uíosti finančního výboru
2, Změna rozpočtu

i'něsta Soběslavi

- rozpočtové

opatření

č, 4/2018

3. Návrh rozpočtu města Soběslavi na rok 2019
4. Návrh střednědobél':io výhledu rozpočtu města Soběslavi 2020 - 2022
5. Různé
' K bodu 1.
V bodu č, I se členové finančnfho výboru domluvili na četnosti, termfnech a inístě konánď jednánď
iněsta
ZasU'ipitelstva
finančního výboru. Fňíanční výbor se bude scházet vždy před svolánfm jednání
Soběslavi, a dále mimořádně v případě požadavlců zastupitelstva či další iniciatiyy předsedy nebo členů
finančního výboru, Členové se shodli na dnu konání jednání vždy na pondělí od 15,30 liodin v zasedací
místnosti městského úřadu v Soběslavi čp. 59/I, pokud nebude v pozvánce stanoveno jinak, Způsob svolání
v případě nutnosti telefoniclcy. Obsah jednání bude vždy
si členové odsouhlasili formou eleldronickori,
ripřesněn

dle aktuálnfch

potřeb,

Kontakty na členy: Ing. Jiří Ktíma, tel, 724 292 161, e-mail: klimann@,seznam.cz
Mgr. Milan Dančišin, tel, 732 349 260, e-mail: m.dancisin@,seznam,cz
Mgr, Alena I(rejčová, tel. 773 563 019, e-mail:
Kreicova(almsduhasobeslav.cz
Ing, Petr I(rál, tel. 603 502 735, e-maiI: ínfo@,orloi.eu
Ing, Zina Petrásková, tel, 732 376 433, e-mail:
petraskova(isei'iiorsobes1av.cz
Usnesení:

K tomuto bodu nebylo při'3atožádnéusnesenf,

K bodu ě. 2
Členové výboru projednali návrh 4, rozpočtové změny rozpočtu iněsta Soběslavi i':ia rok 2018, Rozpočtovýin
opatřením č. 4/2018 se zvyšuje celkový objem příjmů města o 3 128 429 Kč a výdajů o 1616 012 Kč.
l 5]2 417 Kč, lderý sníží roční plánovaný
Z i'iavrženého rozpočtového opa'třenf vzniká přebytek ve výši

čerpání rezervy na běžných účtech města, Rozpočtové opatření č, 4/20l8 ve formě tabulky
s komentářem
je součástí tohoto zápisu.
schodek

a

změny rozpo;ótu města byly zahrnuty všechny dosud známé informace. Do konce roku
vyskytnout
další potřeby na úpravu rozpočtu, které budou do návrhu ještě zařazeny a

Do návrhu

poslednf

se mohou

znění bude předloženo zastupitelstvu města ke schválení,

aktualizované
Usnesení:

Finanění výbor jednohlasně doporuěuje Zastupitelstvu města Soběslavi schváIit změnu rozpoětu
města

rozpočtové opatření ě. 4/2018 v předIoženém znění,

-

K bodu

ě. 3

Běliem
zimního

stadionu.

Navrhovaná částka na nákup 3 500 000 Kč se zdála čIenům nereálná a proto pan předseda

J, Klfina slíbil oslovit Mgr, Michala Pánka ohledně upřesněrn:ceny, Druhý den po jednánf finančn'í5"

Ing.

výboru,

konzuItaci se všemi zúčastněríími došlo k upravení částlcy v návrhu rozpočtu na rok 2019 d]r'

po

naMdky na 3 800 000 Kč. Diskutovalo se také o výši částky na ztrátovost zimního stadionu, která by

cenové
se

k náwhu rozpočtu členové komentovali navrhovanou výši na nákup nové rolby pro potřeby

diskuze

dle Mgr, M. Dančišina, měla snížit s ohledem na proMhající projekt ,,Srffžení energetické náročnosti
stadionu v Soběslavi", Členové výboru se shodli, že zda se toto projeví, se uvidí až v následujfcích

Zimního
letech,
Při jednání

o návrhu

rozpočtu bylo členy finančního výboru navrženo, předkládat zastupitelstvu ke schválení

náwh

rozpočtu,

kde budou uvedeny závazné ukazatele na úroviff rozpočtových paragrafů, Takto připmvený

návrh

rozpočtu

ke sch'válení, bude doplněn přílohou s konkrétními plánovanými výdaji, ale nebude se již

jednat

o závazné

ukazatele,
výboru shodli na nutnosti důsledně dbát přípravě rozpočtů plánovaných investičních záměrů

Dále se členové
s ohledem

reálnost ceny při výběrovém řízení. Důvodem je schvalování záí'něru zastupitelstvem města

na

tak, aby následně

nedocházelo k významnému navýšení a vysoutěžená cena byla cenou, která odpovídala
záiněru zastupitelstvein.

schvalovanému
zastupitelstva,

v

Předseďa výboru Ing, J, Klíina

okomentuje při zasedári{

bodu schvalování rozpočtu města na rok 2019 odsouhlasení navýšení ceny investiční akct

,,Snfžem ene:rgetickénáročríosti Zimnffio stadionu v Soběslavi",
Návrli
173

města Soběslavi na rok 2019 byl navržen jako schodkový, celkové příjmy dosáhnoučástky

rozpočtu

361 490 Kč a výdaje 200 927 300 Kč. Plánovarxý schodek ve výši 27 565 810 Kč bude pokryt

z dostatečné

rezervy na běžných účtech iněsta, V příjmové části rozpočtu jsou uvedeny pouze některé

z pravidelně

se

budou

do

rozpočtu
organizací

opalcujících dotací popř, dotací, na které je již vydané rozhodnutí, Další případné tituly

rozpočtu zahrnovány průběžně po obdržení příslušných rozliodnutí a smluv. Výdajová část
obsahuje

jednak provozní náklady potřebné pro chod městavčetně zřízených příspěvkových

a jednak

plánované investiční projekty, které chce město v roce 2019 realizovat.

V souladu s 8,5 odst. 3 zákona č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je k ná'vrhu rozpočtu města
Soběslavi

na

rok 2019 připojena příloha - informace o schváleném rozpočtu na rok 2018 a jeho očekávaném

plnění,
Návrh

rozpočtu

města Soběslavi na rok 2019 včetně příloh je součástí tohoto zápisu.

Usnesení:
výboí

Finanční

sehválit

SoběslavN

města

Zastupitelstvu

dopoíučuje

jednohNasně

města

rozpočet

na

znění,

rok 2019 v předloženém

K bodu ě. 4
věnovaIi

V bodu ě, 4 se členové výboru
- 2022.

zákonných

a opakujících
Výdajová

rozpočtů.

účelové

ostatní

jednak

část obsahuje

2020 - 2022

v letech

se dotací,

k tomu,

že má město

včetně
ročních

které město plánuje
účtech

bankovních

na svých

očekává,

do jednotlivých

projekty,

investičnf

města Soběslavi na

město

které

zpracovány

budou

část a jednak

provozní

Vzhledem

realizovat,

transfery

(SVR)

rozpočtu

vešlceré příjmy,

uvedeny

jsou

části návrhu

V příjmové

rolcy 2020

výhledu

návrhu Střednědobého

dostatek

letech
finančních prostředků na 1a7tí svých potřeb včetně investičruIho rozvoje, bude rozpočet v příštích

Návrh

navýšených

(případně

zdrojů

zcela z vlastních

financován

SVR na roky 2020 -2022 tvoří další přílohu

o účelové transfery

či dotace z jiných

rozpočtů,

k tomuto zápisu,

Usnesení:
výbor

rozpoětu

města Soběslavi

Zastupitelstvu

doporuěuje

jednohlasně

Finanční

na roky

Soběslavi

města

2020 - 2022 v předloženém

schválit

Střednědobý

výhled

znění.

K bodu č. 5
Vtomto

bodě

rozpočtových

opatřeiff

v

výboru

finaiíčního

členové

byli

seznámeni

spravomocemi

rady

města

kprovádění

souladu se zákonem Č. 128/2000 sb., o obcích, FSI102 odst, 2 písm. a) v platném

zněrď. Pro lepší orientaci

výboru

členů

Bc, Zuzanu

v tomto

Schejbalovu

finančního

výboru

rozpočtové

opatřen'í: dle ustanovení.

Příklady

bodě pověřÁl předseda

k připravení

příklaďů

budou připraveny

situací,

výboru

Ing.

J. Klíma

kdy může rada města

pro příští jednání

finančnffio

tajemnici

provést

výboru,

Usnesení:
í(

tormito

bodu nebylo přijato

V SoběsIavi

dne 5,12,2018

žádné usnesení.

Zapsala: Bc, Zuzana

Schejbalov#

J

