Zápis ze schůze Finančního výboru Zastupitelstva města Soběslavi č. 2

Termín jednání: Pondělí 11. 4. 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, Mgr. Milan Dančišin
Přizváni: Bc. Zuzana Schejbalová

Program jednání:
1. Závěrečný účet a schválení účetní závěrky města Soběslavi za rok 2021
2. Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2022 – rozpočtové opatření č. ZM 2/2022
3. Různé

Průběh jednání:
Bod č. 1 - Závěrečný účet a schválení účetní závěrky města Soběslavi za rok 2021
Předseda výboru přivítal členy na jednání a po krátkém úvodu předal slovo tajemnici výboru, která členy
seznámila s obsahem dokumentů týkajících se Závěrečného účtu, účetní závěrky a Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2021. Závěrečný účet města Soběslavi za rok 2021 byl sestaven ke dni 30.
3. 2022. Výsledkem rozpočtového hospodaření města za rok 2021 je přebytek ve výši 16.421.821,22 Kč,
oproti plánovanému schodku ve výši 8.665.308,07 Kč. Rozdíl je způsoben přijatými vyššími daňovými
příjmy než bylo předpokládáno a nevyčerpáním finančních rezerv na výdajové straně rozpočtu. Na
bankovních účtech města byly k datu 31. 12. 2021 fin. prostředky ve výši 68.592.892,-Kč. K rozvahovému
dni 31. 12. 2021 čerpalo město ze schváleného 40 mil. úvěru 14.970.8321,92 Kč. Město nemá zastavený
žádný majetek ani neručí jiným za závazky a veškeré přijaté transfery byly řádně a v termínu vypořádány.
Za rok 2021 vykazuje město Soběslav kladný hospodářský výsledek ve výši 42.339.468,31 Kč. Město
Soběslav je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací (dále PO), všechny organizace hospodařily v roce
2021 s mírným ziskem. Součástí závěrečného účtu je i Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření města Soběslavi za rok 2021, přezkoumání bylo provedeno auditorskou kanceláří Atlas Audit
s.r.o., Čelákovice a nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky. Závěrečný účet města za rok 2021
v plném znění včetně příloh a Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření tvoří
přílohu k zápisu.

Usnesení:
Finanční výbor jednohlasně doporučuje Zastupitelstvu města Soběslavi schválit Závěrečný účet města
Soběslavi za rok 2021, včetně Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2021 a Účetní závěrku za rok 2021 v předloženém znění a bez výhrad.

Bod č. 2 - Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2022 – rozpočtové opatření č. ZM 2/2022
Tajemnice výboru seznámila členy s obsahem rozpočtového opatření č. ZM 2/2022. V rozpočtovém
opatření jsou zařazeny nové příjmy a výdaje obdržených dotací pro město i jeho PO a dále dochází
k navýšení výdajů v souvislosti s investičními akcemi Nástavba Senior domu v Soběslavi a Dopravním
přestupním terminálem. Výdaje na kapitole domovy pro seniory musí být navýšeny z důvodu upřesnění
potřeby fin. prostředků na vnitřní vybavení nástavby Senior – domu a kotelny dle výběrových řízení a na
pořízení nového automobilu. Navýšení výdajů v souvislosti s výstavbou nového dopravního terminálu
vzniklo z jednání se zástupci SŽDC na přeložky sítí a pořízení nového mobiliáře.
Rozpočtovým opatřením č. ZM 2/2022 dochází k navýšení na straně příjmů o částku 5 149 014,16 Kč a
na straně výdajů k navýšení o 12 974 014,16 Kč. Celkově dochází k využití prostředků na účtech města
částkou 7 825 000,-Kč.
Po provedených úpravách dosáhne objem rozpočtových příjmů města v roce 2022 částky
190 317 473,44 Kč, výdajů 225 632 649,92 Kč a na financování bude použito 35 315 176,48 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. 2/2022 v předloženém znění.

Bod č. 3 - Různé
V bodu různé diskutovali členové výboru o probíhající investiční akci „Nástavba Senior-domu v Soběslavi“.
Paní ředitelka Senior-domu informovala členy o probíhajících pracích na stavbě. Stavební práce běží dle
naplánovaného harmonogramu. Příští jednání Finančního výboru se uskuteční v budově Senior-domu, kde
budou členové výboru seznámeni s nástavbou budovy.
Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Termín příštího jednání Finančního výboru je navržen na 6. 6. 2022 v 15,00 hodin (termín bude ještě
potvrzen).

Jednání skončilo: v 17,30 hodin
Zapsala: dne 12. 4. 2022

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

Ověřil: dne 12. 4. 2022
……………………………………..
Ing. Jiří Klíma

