Zápis ze schůze Finančního výboru Zastupitelstva města Soběslavi č. 6
Termín jednání: Pondělí 7. 12. 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,
Přizváni: Bc. Zuzana Schejbalová
Omluveni: Mgr. Milan Dančišin

Program jednání:
1. Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2020 – rozpočtové opatření č. ZM 4/2020
2. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024
3. Různé

Průběh jednání:
1. Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2020 – rozpočtové opatření č. ZM 4/2020
V diskuzi k bodu č. 1 byli členové finančního výboru podrobně seznámeni s návrhem na rozpočtovou
změnu č. ZM 4/2020 rozpočtu města Soběslavi na rok 2020. Navržené rozpočtové opatření upravuje
schválený rozpočet města Soběslavi o příjmy a výdaje, které vznikly během IV. čtvrtletí letošního roku.
Navržené opatření upravuje příjmy zejména ty daňové dle aktuálního vývoje, či zahrnuje nově přijatá
rozhodnutí o dotacích např. pro zřízené přísp. organizace. Na straně výdajů je možno v některých oblastech
snížit výdaje z důvodu nevyčerpání všech připravených finančních prostředků. Z důvodu opětovného
dopadu krize s nemocí Covid-19 je nutno přistoupit k navýšení příspěvků pro přísp. organizaci Poliklinika
Soběslav a pro TJ Spartak Soběslav z.s.. PO Poliklinika Soběslav bude krácena část obdrženého příspěvku
na provoz LSPP z Jihočeského kraje dle počtu odsloužených služeb o cca 250.000,-Kč, při soustavně
pokračujících provozních nákladech na mzdy a služby spojené s chodem organizace. TJ Spartak Soběslav
žádá, opět z důvodu uzavření sportovišť pro veřejnost v souvislosti s nemocí Covid-19, o příspěvek na
základě uzavření veřejnoprávní smlouvy ve výši 400.000,-Kč na pokrytí nákladů při výpadku příjmů ze
vstupného a pronájmu sportovišť.
Navrženým opatřením se zvyšuje celkový objem rozpočtových příjmů města na rok 2020 o
1.456.446,39 Kč a výdajů snižuje o 1.195.523,61 Kč. Z rozpočtového opatření č. ZM 4/2020 vzniká zvýšení
prostředků na běžných účtech města ve výši 2.651.970,-Kč.
Po provedených úpravách dosáhne objem rozpočtových příjmů města v roce 2020 částky
207.478.436,34 Kč, výdajů 215.985.972,62 Kč a na financování bude použito 8.507.536,28 Kč z rezervy na
běžných účtech. K 31. 12. 2019 byl zůstatek na základních běžných účtech města 27.974.537 Kč.
Usnesení:
Finanční výbor jednohlasně doporučuje Zastupitelstvu města Soběslavi schválit změnu rozpočtu
města na rok 2020 – rozpočtové opatření ZM č. 4/2020 v předloženém znění.

2. Návrh Střednědobého výhledu města Soběslavi na roky 2022-2024
V bodu č. 2 se členové výboru věnovali návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu (dále jen SVR) města
Soběslavi na roky 2022-2024. V příjmové části návrhu jsou uvedeny veškeré příjmy, které město očekává,
včetně některých zákonných a opakujících se dotací. Ostatní účelové transfery budou zapracovány do
jednotlivých ročních rozpočtů. Z důvodu plánovaných legislativních daňových změn se mohou
předpokládané příjmy v následujících letech lišit. Pokud dojde ke schválení legislativních změn, kterými by
byly zásadně ovlivněny daňové příjmy obcí, promítne se to v následujícím schvalovaným SVR na roky
2023-2025 při schvalování rozpočtu na rok 2022. V souvislosti s očekávaným snížením daňových příjmů
města, nezahrnuje návrh SVR některé již připravované investiční akce jako např. Stavební úpravu parku u
sv. Víta, či plánování přípravy výstavby inženýrských sítí pro 3. etapu výstavby RD. Vzhledem k tomu, že
má město na svých účtech určitou finanční rezervu, budou případné akce financovány z vlastních zdrojů
města či z přijatých dotací. Pouze v případě schválení realizace záměru Nástavby Senior-domu v Soběslavi,
je plánováno tuto akci předfinancovat bankovním úvěrem, jelikož schválená dotace ve výši cca 22.500 tis.
Kč je v režimu ex post tzn. po dokončení akce. V diskusi bylo navrženo panem Ing. Králem posunutí
schvalování SVR na pozdější dobu, až bude známo, jak se budou vyvíjet daňové příjmy a také proto, že
předložený návrh SVR se zdá být příliš optimistický právě v oblasti daňových příjmů. Město má nyní
schválený SVR do roku 2022. Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 3 odst. 1 zní:
Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí sloužícím pro střednědobé
finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých
závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Při hlasování k tomuto bodu byli 3 členové pro doporučení ke schválení a 1 proti.
Usnesení:
Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Soběslavi schválit Střednědobý výhled rozpočtu
města Soběslavi na roky 2022-2024 v předloženém znění.

3. Různé
V bodu různé byla opět vyslovena žádost k možnosti vést jednání finančního výboru distančně s ohledem na
vývoj s nemocí Covid-19.
Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Termín příštího jednání Finančního výboru není zatím stanoven.
Jednání skončilo: v 17,50 hodin
Zapsala: dne 11 12. 2020

……………………………………
Bc. Zuzana Schejbalová

Ověřil: dne 11. 12. 2020
……………………………………..
Ing. Jiří Klíma

