Příloha rozpočtového opatření č. 6/2017 – výtah ze zápisu:

Zápis ze 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 6.12.2017
12. Rozpočtové opatření č. 6/2017 a kontrola plnění rozpočtu roku 2017
Zastupitelstvu města byly předloženy následující dokumenty (vše viz přílohy originálu zápisu):
1) Kontrola plnění rozpočtu ke dni 28.11.2017 + Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M
sestavený k 11/2017 ze dne 28.11.2017
2) Návrh rozpočtového opatření č. 6/2017 + rozpis rozpočtového opatření
Starosta předal slovo tajemnici MěÚ Ing. Ivaně Balcarové, která stručně okomentovala jednotlivé
dokumenty. Konstatovala, že z kontroly plnění rozpočtu vyplývá, že město již ke konci listopadu
naplnilo téměř všechny plánované příjmy a na straně výdajů dochází ke značným úsporám s ohledem
na vysoutěžené ceny nebo na fakt, že některé stavební akce budou pokračovat v dalším roce, a tudíž
budou předmětem financování z nového rozpočtu na rok 2018. Z kontroly plnění rozpočtu pak
vyplývá návrh rozpočtového opatření, který zastupitelé obdrželi.
Návrh rozpočtového opatření č. 6/2017 – komentář k jednotlivým změnám
Příjmy:
1) 4116
22.500
Příjem každoroční dotace ze SR jako kompenzace ztrát obcí
na území národního parku – vazba na výdaje viz bod 11)
2) 4122
197.000
Transfer z kraje – příjem dotace na pečovatelskou službu
v rámci 2. kola rozdělování dotací – vazba na výdaje viz bod 12)
Výdaje:
3) 3113/5171
-300.000
V základním rozpočtu bylo počítáno s touto částkou
na odstranění havarijního stavu na rozvodech vody ve školní jídelně. Tento výdaj byl
realizován z vlastních prostředků školy, nedosáhl rozpočtované výše.
4) 3113/6351
-500.000
V základním rozpočtu byl rozpočtován investiční
příspěvek škole na financování rekonstrukce školní zahrady za současného přiznání daru
z Lesů ČR. Tato akce nebyla realizována s ohledem na skutečnost, že o rozdělení darů zatím
není rozhodnuto. Přesunuto do roku 2018.
5) 3316/51XX
-160.000
Úspora na položce financování vydání publikace o
historii Svobody, v letošním roce uhrazeny honoráře spoluautorům a hlavnímu autorovi
ještě do konce roku, vše ostatní bude dofinancováno v roce 2018.
6) 3429/6XXX
-125.000
Projekt Přírodní centrum – Krakonošova Muchomůrka
zatím nebyl doporučen k realizaci formou dotace, další úspora na této položce, jediným
výdajem v roce 2017 je projektová dokumentace a mapové geodetické podklady ve výši
75.000 Kč.
7) 3612/6XXX
-2.000.000
Výstavba sociálních bytů – náklady na vypracování
projektové dokumentace. Tento výdaj ve výši 2.015.000 Kč dle smluvního vztahu je
zapracován do rozpočtu roku 2018 s ohledem na termín předání PD.
8) 3631/6XXX
-350.000
V základním rozpočtu byla vyčleněna částka 800.000
Kč na zmapování tras VO a zpracování PD na rekonstrukci VO po obci. V roce 2017 byl
realizována pouze první část, poptávkové řízení na zpracovatele PD bude dokončeno
v prosinci 2017, takže výdaj na zpracování PD je předmětem výdajů v rozpočtu na rok
2018.
9) 3635/6XXX
-199.000
Náklady související s pořízením nového územního
plánu byly přesunuty rovněž do výdajů rozpočtu na rok 2018, a to ve výši 435.000 Kč dle
smluvního vztahu.
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10) 3639/6XXX
-2.229.000
V základním rozpočtu byla vyčleněna částka
2
mil. Kč na pořízení komunální techniky z dotace, v rámci RO č. 1/2017 byla položka
posílena o 105.000 Kč na pořízení radlice ke stroji Reform, v rámci RO č. 3/2017 byla
položka posílena o 229.000 Kč na pořízení přídavného zařízení – frézy k nově
pořizovanému kloubovému nakladači. V roce 2017 pořízena pouze radlice ke stroji Reform,
komunální technika z dotace by měla být dodána dle smluvního závazku do 28.2.2018,
nákup přídavného zařízení tedy nerealizován s ohledem na dodávku techniky až v roce
2018.
11) 3745/51XX
22.500
Posílení rozpočtu veřejné zeleně s ohledem na příjem
dotace v příjmech viz bod 1), jejíž použití je vázáno na účel související s údržbou veřejné
zeleně.
12) 4351/5336
197.000
Vazba na příjem transferu pro DPS na činnost
pečovatelské služby v příjmech viz bod 2)
4351/5331
-197.000
Plánovaný příjem dotace v rámci rozpočtu DPS byl ve
výši 800.000 Kč. V rámci 1. kola rozdělování dotace z kraje DPS získala 1.084.000 Kč.
Rozdíl ve výši 284.000 Kč byl PO ponechán na financování zvýšených mzdových nákladů
vzhledem k navýšení platových tarifů v sociální sféře od 1.7.2017 a k dalšímu navýšení
mzdových tarifů ve veřejné správě od 1.11.2017. Získání dotace v rámci 2. kola je nad
rámec plánu a může tedy dojít ke snížení příspěvku zřizovatele.
13) 5212/51XX
-500.000
Protipovodňová opatření v rámci základního rozpočtu
byla zařazena mezi běžné výdaje, ale projektový manažer v rámci dotačního řízení zahrnul
výdaje jako investiční, takže výdaje na pořízení digitálního povodňového plánu a lokálního
výstražného systému byly přesunuty do investičních, resp. kapitálových výdajů. Zbývající
část je pak úspora na položce.
5212/6XXX
343.000
Protipovodňová opatření – kapitálové výdaje – viz
komentář v předchozím bodě.
14) 6171/51XX
-300.000
Na základě požadavku auditu musela účetní
přeúčtovat výdaje na poplatky z běžných účtů a na pojištění majetku z paragrafu místní
správy na následující paragrafy 6310 a 6320
6310/51XX
20.000
Obecné výdaje z finančních operací – poplatky z BÚ
6320/51XX
280.000
Pojištění funkčně nespecifikované – pojištění
veškerého majetku města
15) 6402/53XX
56.000
Finanční vypořádání dotací z minulých let – vratky
nevyčerpaných účelových dotací z minulých let na volby
16) Výsledkem tohoto rozpočtového opatření je snížení financování pomocí položky 8115
(financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let), a to snížením částky
o 6.161.000 Kč, které budou vráceny na spořicí účet ze základního běžného účtu pro další
potřeby – rekapitulace viz úvod komentáře. Rekapitulací položky 8115 v rámci všech
rozpočtových opatření roku 2017 bylo pro financování výdajů roku 2017 použito pouze
1.538.400 Kč.
Výše popsaný návrh rozpočtového opatření ještě aktuálně doplnila tajemnice a požádala o
zapracování následujících aktuálních změn, a to:
Příjmy:
17) 4113
50.000
Doplatek dotací ve výši 10% na veřejnou zeleň po
administrativní kontrole ze strany SFŽP (Tyršova + Stará alej a Horská)
Výdaje:
18) 5212/51XX
-533.000
Oprava částky ve výše uvedeném bodu 13)
5212/6XXX
350.000
Oprava částky ve výše uvedeném bodu 13)
Po doplnění bodu 17) a 18) dojde i k úpravě financování, která je popsána v bodě 16), a to tak, že
dojde ke snížení financování pomocí položky 8115 (financování pomocí rezervních finančních
prostředků z minulých let), a to snížením částky o 6.237.000 Kč, které budou vráceny na spořicí účet
ze základního běžného účtu pro další potřeby – rekapitulace viz dále. Rekapitulací položky 8115
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v rámci všech rozpočtových opatření roku 2017 bylo pro financování výdajů roku 2017 použito pouze
1.462.400 Kč.
Dále tajemnice informovala o aktuálním stavu finančních prostředků na spořicím účtu:
Aktuální stav spořicího účtu k 28.11.2017
34.320.042,85 Kč
V rámci RO č. 1/2017 schváleno k použití (zatím nepřevedeno)
- 3.966.000, -- Kč
V rámci RO č. 2/2017 schváleno k vrácení (zatím nepřevedeno)
978.000, -- Kč
V rámci RO č. 3/2017 schváleno k vrácení (zatím nepřevedeno)
436.000, -- Kč
V rámci RO č. 4/2017
0, -- Kč
V rámci RO č. 5/2017
0, -- Kč
V rámci RO č. 6/2017 – návrh RO k vrácení (zatím nepřevedeno)
6.237.000, -- Kč
Zůstatek k použití (zaokrouhleno na celé tis. Kč)
:
38.005.000,-- Kč
Město ještě obdrží prosincové daňové výnosy z daní v očekávané výši kolem 2 mil. Kč, což bude nad
rámec plánovaných příjmů a lze předpokládat již téměř s jistotou, že stav spořicího účtu bude po
zúčtování roku 2017 činit kolem 40 mil. Kč.
Starosta poté vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto bylo hlasováno o návrzích
usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 28.11.2017 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 11/2017 ze dne
28.11.2017 (viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/218/16/2017 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
návrh rozpočtového opatření č. 6/2017 (viz příloha originálu zápisu) včetně doplnění. V
rámci rozpočtového opatření č.6/2017 činí objem celkových příjmů 269.500,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2017 po této změně se zvyšují na 32.044.800 Kč), objem celkových
výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 6/2017 činí mínus 5.967.500,-Kč (celkové výdaje
rozpočtu na rok 2017 po této změně se snižují na 42.007.200 Kč) a financování rozdílu v
rámci rozpočtového opatření č. 6/2017 činí mínus 6.237.000,-Kč (celkové financování
rozpočtu na rok 2017 po této změně se snižuje na 9.962.400 Kč).
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/218/16/2017 písm. b) bylo přijato.

Výtah provedl: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
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zdržel se – 0

