Zápis ze schůze Finančního výboru Zastupitelstva města Soběslavi č. 3

Termín jednání: Čtvrtek 16. 9. 2021 v 15,00 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. M. Dančišin

Program jednání:
1. Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2021 – rozpočtové opatření č. ZM 3/2021
2. Různé

Průběh jednání:
1. Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2021 – rozpočtové opatření č. ZM 2/20201
Členové výboru projednali návrh na změnu rozpočtu města Soběslavi č. ZM 3/2021. Rozpočtová změna
obsahuje přijetí dotací dle obdržených rozhodnutí či smluv a výdaje související s účely dotací, navýšení
příjmů za prodej majetku (pozemky, byty). Vzhledem k vývoji inkasa některých daňových příjmů dochází
k navýšení předpokládaných částek např. u daně z příjmu právnických osob či u daně z příjmu fyz. osob
placené poplatníky. Na straně výdajů je možno snížit některé výdajové položky, z důvodu nedočerpání, na
některých výdajových položkách je naopak potřeba navýšení např. příspěvky pro přísp. organizaci KDMS či
městské s.r.o., které v důsledku vládních opatření (především snížení kapacity návštěvníků) nedosahují na
obvyklé příjmy.
Navrženým opatřením se zvyšuje celkový objem rozpočtových příjmů města na rok 2021 o
16.527.578,52 Kč a výdajů o 15.494.293,34 Kč. Z rozpočtového opatření č. ZM 3/2021 vzniká přebytek ve
výši 1.033.285,18 Kč.
Po provedených úpravách dosáhne objem rozpočtových příjmů města v roce 2021 částky
208.685.000,95 Kč, výdajů 234.348.387,18 Kč a na financování bude použito 25.663.386,23 Kč z rezervy
na běžných účtech a ze schváleného úvěru.
Usnesení:
Finanční výbor jednohlasně doporučuje Zastupitelstvu města Soběslavi schválit změnu rozpočtu
města na rok 2021 – rozpočtové opatření ZM č. 3/2021 v předloženém znění.

2. Různé
V bodu různé předseda výboru nadnesl téma navýšení cen u právě realizovaných investičních akcí a to
Přístavba a nástavba a stav. úpravy MŠ Nerudova Soběslav a „Nástavba Senior-domu v Soběslavi“ z důvodu
znatelného zdražovaní stavebního materiálu. U investiční akce „Nástavba Senior domu v Soběslavi“ je
zatím předčasné žádat o částku navýšení s ohledem na to, že je akce na svém začátku a její realizace bude
trvat do příštího roku. U investiční akce Přístavba a nástavba a stav. úpravy MŠ Nerudova Soběslav dojde
pravděpodobně k navýšení ceny z důvodu navýšení cen vstupních stavebních materiálů a také díky vzniklým
vícenákladům, které se vyskytly po započetí stavby a nebyly v původním rozpočtu plánovány. Finanční
výbor navýšení ceny akceptuje, ale s ohledem tuto skutečnost členové finančního výboru doporučují prověřit
výši a oprávněnost navýšení ceny oproti plánovanému rozpočtu investičním technikem města Soběslavi.
V rozpočtu města na rok 2021 je na kapitole investice mateřských škol počítána finanční rezerva. V případě
překročení rezervy by se finanční prostředky navýšily ve 4. rozpočtové změně.

Usnesení: Finanční výbor doporučuje řádně přezkoumat navýšení ceny vstupních stavebních materiálů a
vzniklých vícenákladů investičním technikem města Soběslavi.

Termín příštího jednání Finančního výboru je navržen na 6. 12. 2021.

Jednání skončilo: v 16,30 hodin

Zapsala: dne 20. 9. 2021

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

Ověřil: dne 20. 9. 2021
……………………………………..
Ing. Jiří Klíma

