Zápis ze schůze Finančního výboru Zastupitelstva města Soběslavi č. 4
Termín jednání:
Pondělí 14. 9. 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
Omluveni: Bc. Zuzana Schejbalová

Program jednání:
1. Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2020 – rozpočtové opatření ZM č. 3/2020
2. Různé

Průběh jednání:
1. Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2020 – rozpočtové opatření ZM č. 3/2020
V bodu č. 1 se členové finančního výboru podrobně seznámili s návrhem na třetí změnu rozpočtu
zastupitelstva města Soběslavi na rok 2020. Rozpočtové opatření ZM č. 3/2020 reaguje především na vývoj
finančních prostředků s ohledem na nově obdržená rozhodnutí týkající se přijatých dotací a na jejich
výdajovou stranu, na nutnost navýšení některých výdajů v průběhu realizace investičních akcí (především
Výuková cyklistická a bruslařská dráha), na potřebu poskytnutí dotací na základě uzavření veřejnoprávních
smluv pro Římskokatolickou farnost v rámci programu regenerace Městské památkové zóny a pro TJ
Spartak Soběslav na dofinancování akce opravy atletického stadionu. V poslední části rozpočtové změny je
úprava odvodů z odpisů svěřených budov příspěvkovým organizacím z důvodu sjednocení stejného postupu
u všech PO. Opět v diskusi zaznělo doporučení, aby se intenzivně sledoval vývoj ekonomických dopadů na
rozpočet města v důsledku koronavirové krize.
Rozpočtovým opatřením ZM č. 3/2020 se zvyšuje celkový objem předpokládaných příjmů města
o 12.929.612,63 Kč a zvyšuje se objem výdajů o 7.539.747,41 Kč. Z navrženého rozpočtového opatření
vzniká přebytek ve výši 5.389.865,22 Kč. Celkové očekáváné příjmy města po rozpočtové změně budou ve
výši 204.611.711,95 Kč a výdaje ve výši 215.771.218,23 Kč, plánovaný schodek rozpočtu ve výši
11.159.506,28,-Kč bude uhrazen z finančních prostředků na základních na účtech města, kde bylo ke dni
31.12.2019 27.974.537,-Kč.

Usnesení:
Finanční výbor jednohlasně doporučuje Zastupitelstvu města Soběslavi schválit změnu rozpočtu
města – rozpočtové opatření ZM č. 3/2020 v předloženém znění.
Finanční výbor doporučuje
intenzivně sledovat vývoj ekonomických dopadů v důsledku
koronavirové krize na rozpočet města v letošním roce, ale i do následujících let.

2. Různé
Diskuse k tomuto bodu se převážně vztahovala ještě k bodu č. 1, diskutovalo se o navýšení finančních
prostředků v rozpočtu na investiční akci Výuková cyklistická a bruslařská dráha o 1.100.000,- Kč, z důvodu
ztížených zakládacích podmínek, kdy se při výkopových a zakládacích prací držela voda v místě zavezeného
slepého ramena řeky Lužnice, a proto bylo potřeba větší množství materiálu ke správnému založení dráhy,
předpokládaná výše víceprací je cca 2.000.000,-Kč. Dále probíhala diskuze ohledně opravy atletického
oválu, kdy je nutno dofinancovat část oprav formou dotace pro TJ Spartak Soběslav, na tuto dotaci ve výši
1.615.000,-Kč bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s nutností vyúčtování.
V souvislosti s koronavirovou krizí bylo také diskutována nástavba Senior domu. A. Krejčová objasnila
situaci, kdy se stále jedná, zda z důvodu vysokých investičních nákladů a to i s příslibem dotace nástavbu
vůbec realizovat. P. Král navrhl, zda z důvodu koronavirové epidemie nejít do budoucna spíše cestou
menších „domků“ pro seniory. M. Dančišin navrhl, zda by nebylo vhodné, zabývat se otázkou vybudování
jednosměrného provozu v ulicích Okružní, Dr. Studničky, Lustigova.
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 17,00 hodin

Zapsal: dne 16. 9. 2020

……………………………………
Bc. Zuzana Schejbalová

Ověřil: dne 17. 9. 2020
……………………………………..
Ing. Jiří Klíma

