Příloha rozpočtového opatření č. 3/2017 – výtah ze zápisu:

z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 6.9.2017
10. Kontrola čerpání rozpočtu roku 2017 a Rozpočtové opatření č. 3/2017
Zastupitelstvu města byly předloženy následující dokumenty (vše viz přílohy originálu
zápisu):
1) Kontrola plnění rozpočtu ke dni 30.8.2017 2017 + Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
FIN2-12M sestavený k 8/2017 ze dne 30.8.2017
2) Návrh rozpočtového opatření č. 3/2017 + rozpis rozpočtového opatření
Starosta předal slovo Mgr. Týfovi, který stručně okomentoval jednotlivé dokumenty.
Předmětem rozpočtového opatření jsou následující položky:
Návrh rozpočtového opatření č. 3/2017 – komentář k jednotlivým změnám
Příjmy:
1)
11XX 368.000
Daň z příjmy právnických osob placená obcí, vazba na
výdej, tuto daň platí obec samo sobě pouze vnitřním převodem
2)
134X 130.000
Navýšení jednotlivých poplatků (za rekreační pobyt a
z ubytovací kapacity) podle vývoje plnění rozpočtu – viz výkaz FIN 2-12M
3)
136X 60.000
Správní poplatky – navýšení skupiny položek podle vývoje
plnění rozpočtu dle výkazu FIN 2-12M
1381
300.000
Pouze přesun mezi položkami daní za hrací automaty
1383 - 300.000
4)
211X 10.000
Navýšení příjmů za využívání odpadového systému po obci
podnikatelskými subjekty – dle vývoje plnění rozpočtu dle výkazu FIN 2-12M
5)
2132 50.000
Navýšení příjmů z pronájmu ubytovny na městském stadionu
dle vývoje plnění rozpočtu
6)
232X 260.000
Tato částka se skládá z příjmu finančního daru ve výši
100.000 Kč v soutěži Čistá obec, dále z příjmu za pojistných úhrad ve výši 145.000, zejména za
škodní událost v knihovně, kdy 2x po sobě praskla voda dole v přízemí radnice), dále z příjmu
za pokuty ve výši 15.000, které jsou příjmem obce (porušení životního prostředí)
7)
3111 - 343.000
V základním rozpočtu byla plánována částka 480.000 Kč za
prodej parcely v Úpské ulici (žadatel p. Horák Jan ml.), k tomuto prodeji však nedošlo.
Nicméně na této položce jsou nové příjmy z prodejů pozemků ve výši 137.152 Kč (p. Ruse,
Fejklovi, p. Blažek, směna Ritterovi, VAK, pí Búšová, Davidovi, pí Matoušková)
8)
4111 30.000
Příjem dotace ze SR na konání podzimních voleb do PS ČR –
vazba na výdaje
9)
4116 388.000
Dotace z Úřadu práce na financování mzdových
nákladů pracovníků veřejně prospěšných prací – odhad příjmu dotace do konce letošního roku
Výdaje:
10) 2212/51XX 200.000
Nákup dopravního značení a květináčů coby zábran na
základě žádostí města o místní úpravy dopravy po obci – ulice 5. května, před MŠ, Horská,
parkování za radnicí atd.
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11) 3429/6XXX -1.000.000
Na tento projekt s největší pravděpodobností bude přiznána
dotace, ale s termínem realizace v roce 2018, v letošním roce čerpáno pouze na PD a dotační
management, ponechána částka 200.000 Kč
12) 3639/6XXX 229.000
Vysoutěžená cena na nákup komunální techniky
z dotace IROP činí 1.979.000 Kč, úspora činí tedy 21.000 Kč. Ke kloubovému nakladači,
který bude pořízen v rámci tohoto projektu je podán návrh na nákup frézy, pomocí které
budou uklízeny chodníky – orientační cena 250.000 Kč, bude vysoutěžený.
13) 3745/51XX 50.000
Jedná se o přesun mezi položkami rozpočtové skladby v rámci
údržby veřejné zeleně, jejímž výsledkem je posílení skupiny položek o částku 50.000 Kč –
v rámci podzimní údržby by bylo vhodné dosázet dřeviny do živého plotu u restaurace
Helena poté, co byl tento plot vyčištěn, zredukována zeleň + podzimní prořezy
14) 3745/50XX, 5421,5424
540.000
Mzdové výdaje na pracovníky veřejně
prospěšných prací, odvod zaměstnavatele hradí město z vlastních prostředků na základě
usnesení rady, hrubé mzdy jsou kryty dotací – viz příjmy
15) 6114/5XXX 30.000
Volební výdaje na podzimní volby
16) 6171/5168 100.000
Od května 2018 začne platit v rámci celé EU Obecné
nařízení EU o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), toto nařízení je platné a závazné i pro
ĆR a pro obce a města z tohoto nařízení plynou zásadní změny v otázce zabezpečení ochrany
osobních údajů v rámci činnosti. Jedná se o zásadní revoluci v rámci kybernetické
bezpečnosti, která se nedotkne pouze měst a obcí ale všech subjektů, které pracují
s osobními daty klientů. Na základě prvních jednání v rámci porady tajemníků a jednání
s firmami (účastní se vždy ředitelé obou PO, IT technici, tajemnice, starosta), které se
problematikou zabývají, je třeba v první fázi udělat tzv. bezpečnostní audit, ze kterého
vyplynou návrhy na opatření a návrh postupu na zabezpečení dat podléhajících GDPR
s popisem rizikových oblastí, závěrů a doporučení. Na základě tohoto auditu je třeba provést
bezpečnostní opatření, zpracovat povinnou bezpečnostní dokumentaci a zejména od příštího
roku bude povinnost zřídit tzv. pověřence. Celá tato problematika je řešena i pro obě
příspěvkové organizace, kterých se povinnosti z GDPR týkají také. První orientační nabídka
na zpracování první fáze, tj. bezpečnostního auditu činí 79.000 Kč bez DPH (pro město + 2
PO) – bude vysoutěžený.
17) 6399/5365 368.000
Platba daně z příjmu právnických osob za obce –
vazba na příjem, daň platí obec samo sobě.
18) Výsledkem tohoto rozpočtového opatření je snížení financování pomocí položky

8115 (financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let), a to
částkou ve výši 436.000 Kč, které budou vráceny na spořicí účet ze základního
běžného účtu pro další potřeby – rekapitulace viz úvod komentáře.
Mgr. Hynek ještě stručně shrnul ekonomickou situaci města, kdy se stále daří držet finanční
rezervu okolo 34 mil. Kč, daří se čerpat dotace, takže hodnotí kladně finanční situaci města.
Tajemnice ještě doplnila, že kromě výše uvedeného je i vývoj daňových příjmu ze státního
rozpočtu velmi příznivý a očekává příjemné navýšení oproti plánovaným položkám
v rozpočtu.
Mgr. Týfa vyzval přítomné k diskusi, žádný podnět nebyl již podán, a proto navrhl usnesení, o
kterých bylo postupně hlasováno.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 30.8.2017 provedenou tajemnicí MěÚ
včetně Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 8/2017 ze
dne 30.8.2017 (viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/208/15/2017 písm. a) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
návrh rozpočtového opatření č. 3/2017 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.3/2017 činí objem celkových příjmů 953.000,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2017 po této změně se zvyšují na 30.451.100 Kč), objem
celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 3/2017 činí 517.000,-Kč
(celkové výdaje rozpočtu na rok 2017 po této změně se zvyšují na 46.650.500 Kč) a
financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 3/2017 činí mínus
436.000,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2017 po této změně se snižuje na
16.199.400 Kč).
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/208/15/2017 písm. b) bylo přijato.

Výtah provedl:

Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Ing. Ivana
Balcarová

Digitálně podepsal Ing. Ivana Balcarová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00278335,
o=MĚSTO SVOBODA NAD ÚPOU [IČ
00278335], ou=Městský úřad, ou=1, cn=Ing.
Ivana Balcarová, sn=Balcarová,
givenName=Ivana, serialNumber=P88157,
title=tajemnice
Datum: 2017.09.12 07:43:33 +02'00'
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zdržel se – 0

