Zápis ze schůze Finančního výboru Zastupitelstva města Soběslavi č. 4

Termín jednání: Pondělí 5. 9. 2022 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,
Omluven: Mgr. Milan Dančišin
Přizváni: Bc. Zuzana Schejbalová

Program jednání:
1. Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2022 – rozpočtové opatření č. ZM 4/2022
2. Stav investičních akcí realizovaných a financovaných městem
3. Různé

Průběh jednání:
Bod č. 1 – Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2022 – rozpočtové opatření č. ZM 4/2022
Rozpočtové opatření č. ZM 4/2022 obsahuje na straně příjmů především úpravy daňových příjmů a
přijetí účelových dotací dle aktuálního vývoje a přijatých rozhodnutí, smluv. Na straně výdajů dochází
k přesunu připravených nevyčerpaných fin. prostředků v oblasti inž. sítí a územního rozvoje s ohledem na
nutnost navýšení výdajů v oblasti pozemních komunikací a chodníků (především v souvislosti s akcí
„Parkoviště Na Ohradách). K navýšení výdajů dochází také v oblasti vodovodů a kanalizací s ohledem na
plánovanou I. etapu kanalizace v Nedvědicích a dále v oblasti místní správy z důvodu zákonného navýšení
platových tarifů ve veřejné správě.
Rozpočtovým opatřením č. ZM 4/2022 dochází k navýšení na straně příjmů o částku 8.819.000,-Kč a na
straně výdajů k navýšení o 6.814.000,-Kč. Z rozpočtového opatření vzniká přebytek ve výši 2.005.000,-Kč,
o 36.000,-Kč se upravuje částka na uhrazených splátkách úvěru, celkově dochází k navýšení fin. prostředků
na účtech města o 1.969.000,-Kč. Po provedených úpravách dosáhne objem rozpočtových příjmů města
v roce 2022 částky 221.330.357,23 Kč, výdajů 256.161.728,92 Kč a na financování bude použito
34.831.371,69 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. 4/2022 v předloženém znění.

Bod č. 2 – Stav investičních akcí realizovaných a financovaných městem
Velké investiční akce zahájené v loňském roce Nástavba Senior-domu a Rekonstrukce výpravní budovy se
blíží ke svému konci, stavební práce jsou dokončeny a v nejbližších dnech proběhne kolaudace obou staveb.

Budova Senior-domu se nyní vybavuje potřebným vnitřním vybavením. Dle vyjádření ředitelky Seniordomu, bude po kolaudačním řízení moci podat na Krajský úřad Jihočeského kraje Žádost o registraci
navýšení kapacity o 24 lůžek a následně Žádost o zařazení do sítě soc. služeb a cca od přelomu říjnalistopadu by mohl být provoz postupně zahájen. V nynějším období budou zahájeny práce na přestupním
terminálu jehož investorem je Správa železnic a město se částečně bude podílet na úhradě nákladů a po
uzavření smlouvy po výběrovém řízení budou zahájeny práce na realizaci akce „Parkoviště Na Ohradách“.
Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení

Bod č. 3 - Různé
V bodu různé předseda výboru seznámil předseda výboru členy s korespondencí od občana ve věci
pronájmu zubařské ordinace a zubařského křesla na Poliklinice. Na závěr přednesl poděkování všem členům
za výbornou spolupráci a činnost ve výboru za uplynulé volební období.
Usnesení:
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Termín příštího jednání Finančního výboru s ohledem na nadcházející komunální volby nebyl stanoven.
Jednání skončilo: v 17,00 hodin

Zapsala: dne 6. 9. 2022

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

Ověřil: dne 7. 9. 2022
……………………………………..
Ing. Jiří Klíma

