Zápis ze schůze Finančního výboru Zastupitelstva města Soběslavi č. 3

Termín jednání: Pondělí 6. 6. 2022 v 15,00 hod.
Místo jednání: Senior-dům Soběslav
Přítomni: Ing. Jiří Klíma, Mgr. Alena Krejčová, Ing. Zina Petrásková, Ing. Petr Král, Mgr. Milan Dančišin
Přizváni: Bc. Zuzana Schejbalová

Program jednání:
1. Prohlídka stavu prací investiční akce „Nástavba Senior-domu v Soběslavi“
2. Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2022 – rozpočtové opatření č. ZM 3/2022
3. Dopis občana
4. Různé

Průběh jednání:
Bod č. 1 – Prohlídka stavu prací investiční akce „Nástavba Senior-domu v Soběslavi“
Členové finančního výboru se na jednání sešli v budově Senior-domu v Soběslavi, kde měli naplánovanou
prohlídku a seznámení se se stavem probíhajících stavebních prací. Ředitelka Senior-domu se zodpovědným
stavbyvedoucím provedli a seznámili členy výboru s aktuálním stavem stavby. Dle vyjádření obou postupují
stavební práce víceméně bez velkých komplikací a termín dokončení díla by měl být dodržen. Z důvodu
navýšení kapacity Senior domu, musí být zpřísněna i protipožární opatření a proto dochází k výměně
protipožárních dveří v zavedené části budovy. V případě potřeby se v průběhu stavby řeší vícepráce a
méněpráce změnovými listy, smluvně a finančně se toto bude řešit při dokončování stavby. K 31. 5. 2022
bylo na stavební práce čerpáno ze schváleného 40 mil. úvěru 23.627.500,32 Kč. Částka uhrazena z fin.
prostředků města je ve výši 5.741.46437 Kč.
Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Bod č. 2 - Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2022 – rozpočtové opatření č. ZM 3/2022
Členové výboru konzultovali předloženou rozpočtovou změnu dle jednotlivých položek, které jsou
v převážné většině přijaté dotace pro město popř. zřízené PO, či upravení daňových příjmů města.
Rozpočtovou změnou dochází také k potřebnému přesunu fin. prostředků na kapitolách Silnic a poz.
komunikací a Veřejného osvětlení z investic na opravy popř. opačně. Rozpočtová změna se před jednáním
zastupitelstva bude ještě upřesňovat o navýšení příspěvku na provoz zřízeným PO a ost. organizacím (SMS
s.r.o. a TJ Spartak Soběslav) z důvodu navýšení cen energií a dále dle výsledků výběrových řízení.
Rozpočtovým opatřením č. ZM 3/2022 dochází k navýšení na straně příjmů o částku 18.556.687,79 Kč a na
straně výdajů k navýšení o 15.187.883 Kč. Celkově dochází k navýšení fin. prostředků na účtech města o
3.368.807,79 Kč. Po provedených úpravách dosáhne objem rozpočtových příjmů města v roce 2022 částky

209 511 357,23 Kč, výdajů 243 287 728,92 Kč a na financování bude použito 33 776 371,69 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. 3/2022 v předloženém znění.

Bod č. 3 – Dopis občana
Finančnímu výboru (předsedovi výboru) byl adresován dopis od občana města Soběslavi, který poukazoval
na domněle nehospodárnou investici - záležitost vybavení zubní ordinace (koupě zubařského křesla) pro
nově příchozí Mudr. Kloučkovou a prosazování pronájmu vlastních (městských) prostor na úkor
soukromých subjektů. Členka rady Mgr. A. Krejčová objasnila členům výboru celou situaci a postup při
realizaci příchodu Mudr. Kloučkové do Soběslavi. V dopise je zpochybněno, že město upřednostňuje
pronájem svých prostor před nabídnutí prostor soukromých objektů, členové výboru toto nevidí jako
pochybení, město jednalo zcela v souladu s péčí dobrého hospodáře. Od zahájení ordinování bude zubařské
křeslo spláceno městu formou nájmu nemovité věci ve výši 3.400,-Kč/měsíc s předpokládanou dobou
použití 15 roků. Předseda výboru v rámci převzatých informací občanovi odpoví dopisem, ve kterém bude
celá záležitost vysvětlena.
Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Bod č. 4 - Různé
V bodu různé diskutovali členové výboru o neutěšeném stavu v oblasti zdravotnictví a to především o
problematice chybějících lékařů v různých oblastech zdravotnictví a o případných bonusech pro přicházející
nové lékaře. V souvislosti se zdražováním a enormním navyšování cen energií pro letošní a nadcházející
roky hovořili členové z důvodu nastalé situace o nutném navyšování příspěvků na provoz organizací města.
Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Termín příštího jednání Finančního výboru je navržen na 5. 9. 2022 v 15,30 hodin (termín bude ještě
potvrzen).
Jednání skončilo: v 17,15 hodin
Zapsala: dne 7. 6. 2022

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

Ověřil: dne 8. 6. 2022
……………………………………..
Ing. Jiří Klíma

