Zápis ze schůze Finančního výboru Zastupitelstva města Soběslavi č. 1

Termín jednání: Pondělí 7. 2. 2022 v 15,45 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. Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2022 – rozpočtové opatření č. ZM 1/2022
2. Různé

Průběh jednání:
Bod č. 1. Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2022 – rozpočtové opatření č. ZM 1/2022
Obsahem rozpočtového opatření č. ZM 1/2022 jsou především příjmy, výdaje a úpravy obdržených
dotací. Z důvodu nutnosti pořízení zubařského křesla městem pro nově příchozí MUDr. Kloučkovou,
diskutovali členové výboru o neutěšené situaci lékařů různých oborů v našem městě a o možnostech situaci
zlepšit.
Rozpočtovým opatřením č. ZM 1/2022 dochází k navýšení na straně příjmů o částku 1 543 753,28 Kč a
na straně výdajů navýšení o 1 849 005,76 Kč. Celkově dochází k využití prostředků na účtech města částkou
305 252,48 Kč.
Po provedených úpravách dosáhne objem rozpočtových příjmů města v roce 2022 částky
185 168 459,28 Kč, výdajů 212 658 635,76 Kč a na financování bude použito 27 490 176,48 Kč ze
schváleného úvěru a z rezervy na běžných účtech.
Usnesení:
Finanční výbor jednohlasně doporučuje Zastupitelstvu města Soběslavi schválit změnu rozpočtu
města na rok 2022 – rozpočtové opatření ZM č. 1/2022 v předloženém znění.

Bod č. 2. Různé
V bodu různé diskutovali členové výboru o probíhajících investičních akcí „Nástavba Senior-domu
v Soběslavi a „Stav. úpravy výpravní budovy“. Paní ředitelka Senior-domu informovala členy o
probíhajících pracích na stavbě i o provozu domu v nynějších podmínkách. Stavební práce běží dle
naplánovaného harmonogramu.

Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Termín příštího jednání Finančního výboru je navržen na 11. 4. 2022.

Jednání skončilo: v 16,45 hodin

Zapsala: dne 8. 2. 2022

..……………………………………
Bc. Zuzana Schejbalová

Ověřil: dne 8. 2. 2022
……………………………………..
Ing. Jiří Klíma

