Příloha rozpočtového opatření č. 2/2017 – výtah ze zápisu:

z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 7.6.2017
14. Kontrola čerpání rozpočtu roku 2017 a Rozpočtové opatření č. 2/2017
Zastupitelstvu města byly předloženy následující dokumenty (vše viz přílohy originálu
zápisu):
1) Kontrola plnění rozpočtu ke dni 31.5.2017 2017 + Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
FIN2-12M sestavený k 5/2017 ze dne 1.6.2017
2) Dopis z MF ČR + tabulka výpočtu rozpočtové zodpovědnosti
3) Návrh rozpočtového opatření č. 2/2017 + rozpis rozpočtového opatření
Starosta předal slovo tajemnici MěÚ, aby jednotlivé dokumenty představila. Tajemnice tedy
nejprve začala komentářem ke kontrole plnění rozpočtu, konstatovala, že rozpočet je plněn
dle plánu a v rámci rozpočtového opatření č. 2/2017 dojde k několika úpravám, které souvisí s
přijetím dotací, technickou změnou rozpočtové skladby nebo úsporou na výdajové stránce
rozpočtu.
Tajemnici doplnil Mgr. Hynek, který okomentoval aktuální finanční situaci města a upozornil
zastupitele na druhý dokument s aktuálními informacemi ohledně rozpočtové odpovědnosti, a
to v souvislosti s přijetím zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Tento zákon z února 2017 stanoví, že ÚSC, jehož dluh překročí k rozvahovému dni (31.12.)
60% průměru jeho příjmů za poslední 4 kalendářní roky, bude muset v následujícím roce
snížit svůj dluh o 5% z rozdílu mezi výší dluhu a 60% průměru příjmů za tyto poslední
4 roky. Pokud tak neučiní, MF rozhodne o pozastavení části podílu na výnosu daní. Podrobně
viz příloha (dopis MF ĆR z 16.5.2017). V případě našeho města činí podíl dluhu k průměru
příjmů 25%, takže městu nic nehrozí (viz výpočet rozpočtové zodpovědnosti). Pokud bude
město uvažovat i nadále o průměrných příjmech po konsolidaci ve výši kolem 40 mil. Kč, tak
dluhy celkem by neměly překročit hranici 24 mil. Kč. Z tabulky vyplývá extrémní rok 2013,
který byl ovlivněn dotacemi na povodně. Pro rok 2017 jsou zatím plánovány příjmy cca
30 mil. Kč, takže pokud by se situace nezlepšila, v příštím roce by nám klesl 60% podíl na
23,3 mil. Kč. Proto i při plánování investic na další období je třeba mít tuto skutečnost v
patrnosti a dluhy (úvěry) města se snažit udržet na max. hranici kolem 20 - 23 mil. Kč. Dále
Mgr. Hynek představil vizi rady o budoucím financování všech větších projektů v příštím
roce (rekonstrukce VO a chodníků podél hlavní silnice, případné zahájení rekonstrukce kina).
Na závěr tajemnice okomentovala návrh rozpočtového opatření č. 2/2017:
Příjmy:
1) Převod odvětvového třídění - paragrafu 4357 na 4351 – pouze změna rozpočtové skladby:
4351/2122
719.000
4357/2122
- 719.000
2)
22XX 25.000
je částečně výnosem obce)

Pokuta z ČIŽP udělená KVK PARABIT a.s. (výnos z pokuty
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3)
232X 74.000
Úhrada jednorázového příspěvku za přidělení bytu v DPS a
přijaté úhrady náhrad ze smluvních vztahů (náhrady za znalecké posudky, geometráky, náhrada
za vybudování chodníku apod.) – navýšeni dle aktuálního stavu
4)
4116 264.500
Dotace ze státního rozpočtu na sociální práci v rámci POÚ,
příjem dotace má vazbu na výdajové položky – viz dále
4116 - 455.000
4113 455.000

Dotace na veřejnou zeleň, která byla součástí navýšení příjmů
v rámci RO č. 1/2017 je dotací ze státních fondů, a tudíž musí
přijít na položku 4113, nikoliv 4116

Výdaje:
5) 2212/51XX 150.000
Navýšení rozpočtu na zimní údržbu, kdy po třech
letech úspor s ohledem na mírnou zimu došlo letos naopak k potřebě navýšení v důsledku
vyšší spotřeby pohonných hmot a plateb pomáhajícím subjektům se zimní údržbou.
6) 2219/61XX - 333.000
Předpokládané náklady za zpracování PD na projekt
„Bezpečná pěší doprava ve Svobodě“ činily v rámci minulého rozpočtového opatření
472.000 Kč. Jedná se o opravu chodníků podél hlavní silnice s předpokládanou hodnotou cca
10 mil. Kč. Po jednání s projektantem a úpravě rozsahu PD byla cena snížena na konečných
138.424 Kč včetně DPH. Úspora tedy činí 333.000 Kč.
7) 3632/51XX - 1.058.000
V základním rozpočtu byly vyčleněny na obě akce oprav
hřbitovů 2 mil. Kč. V rámci RO č. 1/2017 byla částka posílena o dalších 1.485.000 Kč, a to
ve vazbě na projektantské rozpočty. V dubnu a květnu 2017 proběhla výběrová řízení na
dodavatele a výsledek těchto řízení je následující:
Oprava hřbitovní zdi Svoboda:
rozpočet projektanta 2.401.000 Kč
vysoutěženo
1.609.000 Kč
úspora
792.000 Kč
Dokončení opravy schodiště na maršovském hřbitově:
rozpočet projektanta 1.084.000 Kč
vysoutěženo
818.000 Kč
úspora
266.000 Kč
Celkem tedy úspora 1.058.000 Kč.
8) 4351/5331 362.000
Podrobně viz bod 13) v rámci programu 13. ZM dne 8.3.2017.
Jedná se o dorovnání plateb na úsek pečovatelské služby v rámci projektu společného
financování této sociální služby s okolními obcemi. Částka 264.329 Kč je dorovnání
provozního příspěvku z vyúčtování roku 2016 a 98.000 Kč je navýšení provozního příspěvku
na úsek pečovatelské služby pro rok 2017. Částka byla sice zahrnuta do rozpočtového
opatření č. 1/2017, ale nebyla zahrnuta do součtů celkových výdajů a následného
financování.
9) 6171/50XX, 5421, 5424
264.500
Přesun dotace na sociální práci do mzdových
výdajů – viz vazba na příjem dotace v příjmech

10) Výsledkem tohoto rozpočtového opatření je snížení financování pomocí položky 8115
(financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let), a to částkou ve
výši 978.000 Kč, které budou vráceny na spořicí účet ze základního běžného účtu pro
další potřeby.
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Starosta vyzval přítomné k diskusi, nikdo nepodal žádný námět, a proto přistoupil k formulaci
následující usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 31.5.2017 provedenou tajemnicí MěÚ
včetně Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 5/2017 ze
dne 1.6.2017 (viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/196/14/2017 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
b)
informace v souvislosti s přijetím zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/196/14/2017 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
návrh rozpočtového opatření č. 2/2017 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.2/2017 činí objem celkových příjmů 363.500,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2017 po této změně se zvyšují na 29.498.100 Kč), objem
celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 2/2017 činí mínus 614.500,-Kč
(celkové výdaje rozpočtu na rok 2017 po této změně se snižují na 46.133.500 Kč) a
financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 2/2017 činí mínus
978.000,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2017 po této změně se snižuje na
16.635.400 Kč).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/196/14/2017 písm. c) bylo přijato.

Výtah provedl:

Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Ing. Ivana
Balcarová

Digitálně podepsal Ing. Ivana
Balcarová
DN: c=CZ, o=MĚSTO SVOBODA
NAD ÚPOU [IČ 00278335],
ou=Městský úřad, ou=1, cn=Ing.
Ivana Balcarová,
serialNumber=P88157,
title=tajemnice
Datum: 2017.06.13 14:00:45 +02'00'
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