Příloha rozpočtového opatření č. 8/2018 – výtah ze zápisu:

z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 12.12.2018
18. Kontrola čerpání rozpočtu roku 2018 a rozpočtové opatření č. 8/2018
V rámci tohoto bodu byl Zastupitelstvu města předložen podkladový materiál (viz příloha
originálu zápisu), jehož obsahem je:
- průvodka s podrobnými informacemi o aktuálním stavu spořícího účtu k 30.11.2018,
aktuální komentář k plnění rozpočtu za rok 2018, předběžný výpočet dluhové služby,
podrobné informace o rozpočtovém opatření č. 7/2018 přijatým Radou města,
- kontrola plnění rozpočtu ke dni 30.11.2018 + Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN212M sestavený k 11/2018 ke dni 4.12.2018
- návrh rozpočtového opatření č. 8/2018 + rozpis rozpočtového opatření + doplnění
rozpočtového opatření s opravou usnesení.
Předsedající opět předal slovo tajemnici MěÚ, která se nejprve zabývala prvním dokumentem,
a to kontrolou hospodaření k 30.11.2018, Vysvětlila podrobně dokument včetně účetního
výkazu FIN 2-12M. Tajemnice konstatovala, že plánované celkové příjmy roku 2018 jsou k
30.11.2018 naplněny, resp. překročeny o cca 0,5 mil. Kč. To znamená, že veškeré příjmy,
které přijdou v prosinci budou již nad rámec plánovaných příjmů a bude možné posledním
rozpočtovým opatřením (které přijme v případě potřeby rada ještě v lednu 2019 – zejména ve
vazbě na dotace a transfery) jejich plán navýšit dle skutečnosti. U daňových příjmů lze
očekávat navýšení téměř s jistotou s ohledem na plnění státního rozpočtu, protože daňové
výnosy jsou městu převáděny každý měsíc ve dvou dávkách. Výdaje nejsou dočerpány k
30.11.2018 v částce kolem 6,5 mil. Kč, ale zde je nutno uvést, že měsíční mandatorní výdaje
činí cca 2 - 3 mil. Kč, takže opět v případě rozpočtového opatření lze ještě upravit dle
skutečnosti. Tajemnice dále seznámila zastupitele s tím, že město má k 30.11.2018 smluvně
sjednán pouze jeden úvěr (pracovní název „3 v 1“, podrobně je tento úvěr popsán v komentáři
k návrhu rozpočtu na rok 2019). Tento úvěr je k 30.11.2018 vyčerpán v částce 24.375.000 Kč
(jistina) a nebude tedy dočerpán. Jeho splácení začne v červenci 2019. Vyzvala přítomné k
připomínkám či otázkám. Žádný dotaz ani připomínky nebyly vzneseny.
Dále tajemnice okomentovala druhý dokument, a to návrh rozpočtového opatření ve znění
doplněné verze, která byla zastupitelům předána při prezenci. Rozpočtové opatření není příliš
obsáhlé a reaguje zejména na opravy položek dle kontroly z auditu v listopadu. V příjmech je
pak významná dotace na komunální techniku z OPŽP a dále v doplněné verzi je dotace na
pečovatelskou službu pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou službou. V této
souvislosti se tajemnice zmínila o společném projektu města s okolními obcemi v oblasti
poskytování pečovatelské služby a představila zejména novým zastupitelům tento společný
projekt a způsob financování. V závěru opět vyzvala přítomné k dotazům, žádný dotaz nebyl
vznesen.
Předsedající tedy navrhl usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:

1

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 30.11.2018 provedenou tajemnicí MěÚ
včetně Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 11/2018
ze dne 4.12.2018 (viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/26/2/2018 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
návrh rozpočtového opatření č. 8/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.8/2018 činí objem celkových příjmů 1.815.183,-Kč
(celkové příjmy rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 45.474.537 Kč),
objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 8/2018 činí 34.000,-Kč
(celkové výdaje rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 64.121.699 Kč) a
financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 8/2018 činí mínus 1.781.183,Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2018 po této změně se snižuje na
18.647.162 Kč).
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/26/2/2018 písm. b) bylo přijato.

Výtah provedl dne 17.12.2018:

Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ

2

