Příloha rozpočtového opatření č. 6/2018 – výtah ze zápisu:

z 19. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou
konaného dne 12.9.2018
11. Kontrola čerpání rozpočtu roku 2018 a případné Rozpočtové opatření
V rámci tohoto bodu byl Zastupitelstvu města předložen podkladový materiál (viz příloha
orginálu zápisu), jehož obsahem je:
- průvodka s podrobnými informacemi o aktuálním stavu spořícího účtu k 31.8.2018, aktuální
informace o úvěrech města, předběžný výpočet dluhové služby, podrobné informace o dvou
rozpočtových opatřeních přijatých Radou města,
- kontrola plnění rozpočtu ke dni 31.8.2018 + Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN212M sestavený k 8/2017 ke dni 5.9.2018
- návrh rozpočtového opatření č. 6/2018 + rozpis rozpočtového opatření
Mgr. Hynek stručně shrnul finanční situaci města, zejména důvody, proč město přistoupilo v
srpnu k refinancování stávajícího úvěru na sportovní halu z nového úvěru s ohledem na růst
úrokových sazeb, kdy plovoucí sazba PRIBOR překonala fixní sazbu nově sjednaného úvěru.
Dále informoval o výhledu financí města, kdy očekává, že v polovině příštího roku by město
mělo mít volné finanční prostředky po zúčtování všech dotací opět ve výši kolem 45 mil. Kč a
budou tak připravené na financování dalších investičních akcí města. dále předal slovo
tajemnici, aby ho doplnila ohledně aktuální finanční situace města.
Tajemnice upozornila na tabulku v průvodce na straně 2, kde je proveden výpočet dluhové
služby, a to podle stávajících odhadovaných příjmů v rozpočtu (nikoliv dle skutečnosti).
Konstatovala, že v těchto příjmech ještě není dotace na komunální techniku ve výši cca 1,665
mil. Kč, která by dle projektového manažera už měla na podzim konečně dorazit. Dále sdělila,
že příjmy jsou k 31.8.2018 naplněny téměř z 80% a do konce roku zbývají ještě 4 měsíce,
přičemž zejména u daňových příjmů se dá očekávat navýšení nad rámec plánovaných příjmů,
a to s ohledem na plnění státního rozpočtu, takže avizované překročení dluhové služby o 1%
nakonec nebude uplatněno.
Dále okomentovala kontrolu plnění rozpočtu, kterou provedla k 31.8.2018 a kterou zastupitelé
obdrželi s tím, že veškeré položky jsou čerpány podle plánu, jsou pravidelně přijímána
rozpočtová opatření za účelem aktualizace rozpočtu.
V závěru pak okomentovala předložené rozpočtové opatření č.6/2018, které je poměrně
stručné a reaguje zejména na skutečnost, že se podařilo od 1.9.2018 přijmout 3 pracovníky na
veřejně prospěšné práce, dále jsou zapracovány úroky z nového úvěru a částka na pořízení
sněhové frézy k nové komunální technice.
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Rozpis rozpočtového opatření č. 6/2018:

PŘ ÍJM Y

Rozp. skladba
ODPA
POL
4116

č.
1

Částka

Text
Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce na základě nově uzavřené
smlouvy od 1.9.2018 na 3 pracovní místa

135 000

Celkem třída 4 : Dotace

135 000

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 6/2018

135 000

V ÝD A J E
Rozp. skladba
ODPA
POL
5011
3745
3745
3745
3639
3639

5031
5032
6121
6123

Částka

Text

č.
2

Pracovníci veř. prospěšné služby-mzdové výdaje (viz dotace v
příjmech) na základě nově uzavřené smlouvy od 1.9.2018

3
4

Přístřešek pro technickou četu u Benziny - elektroinstalace
Nákup sněhové frézy k nové kom. technice - ODHAD

135 000
34 000
13 000
14 000
300 000
496 000
122 000
122 000

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo
6310

5141

5

Úroky z nového úvěru na rekonstrukci chodníků a VO a na

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 6/2018

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 6/2018
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 6/2018
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 6/2018

618 000

-

135 000
618 000
483 000

FINANCOVÁNÍ
Rozp. skladba
ODPA
POL

č.

8115

6

Částka

Text
Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č. 6/2018

483 000

483 000

Pan Hedvičák se dotázal na sněhovou frézu, zda jich už město nemá mnoho. Starosta
odpověděl, že sněhovou frézu má pouze stroj Reform, tato fréza by měla být ke stroji
Weidermann a měla by sloužit na úklid chodníků. Stávající bobek se zatím sice nepodařilo
prodat, ale úklid chodníků pomocí tohoto stroje je velmi pomalý. Ostatní dvě ruční motorové
frézy, kterými technická četa disponuje, se používají na malá prostranství a hlavně jsou velmi
poruchové, takže každou chvíli je některá z nich v opravě.
Mgr. Hynek vyzval přítomné k další diskusi, žádný námět již nebyl podán, a proto navrhl
usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 31.8.2018 provedenou tajemnicí MěÚ
včetně Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 8/2018 ze
dne 5.9.2018 (viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/258/19/2018 písm. a) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
návrh rozpočtového opatření č. 6/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.6/2018 činí objem celkových příjmů 135.000,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 42.599.197 Kč), objem
celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 6/2018 činí 618.000,-Kč
(celkové výdaje rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 70.233.699 Kč) a
financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 6/2018 činí 483.000,-Kč
(celkové financování rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšuje na
27.634.502 Kč).
Hlasování:

pro – 10

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/258/19/2018 písm. b) bylo přijato.

Výtah provedl dne 17.9.2018:

Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
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