Příloha rozpočtového opatření č. 2/2018 – výtah ze zápisu:

ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou
konané dne 21.3.2018
14. Rozpočtové opatření č. 2/2018
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 2/2018 včetně rozpisu a
podrobného komentáře (vše viz přílohy originálu zápisu).
Předmětem rozpočtového opatření jsou následující položky - komentáře:
Příjmy:
1) Příjem dotací na volby v roce 2018 ve výši 113.600 Kč a dofinancování podzimních
voleb:
2.600
doplatek dotace ze SR za uskutečněné výdaje v roce 2017 za podzimní
volby
- 65.000
zálohová dotace na senátní volby 2018
- 46.000
zálohová dotace na prezidentské volby
2) Navýšení příspěvku na výkon státní správy pro rok 2018 o částku 18.400 Kč – činnost
stavebního úřadu pro obec Malá Úpa od 1.1.2018
3) Dotace MPSV na pečovatelskou službu pro rok 2018 ve výši 961.000 Kč, která je
poskytována prostřednictvím kraje
4) Poplatek za přidělení bytu v DPS ve výši 60.000 Kč od občana z jiné obce dle Pravidel
Výdaje:
5) Některé plánované výdaje nebyly v roce 2017 uskutečněny a až v letošním roce by
mělo dojít k jejich proplacení, protože kniha by měla vyjít v letošním roce. Jedná se o
navýšení o 280.00 Kč. Po této změně bude v rozpočtu připraveno celkem 760.000 Kč,
a to na financování následujících výdajů:
- 240.000
doplatek dle smlouvy hlavnímu autorovi publikace
- cca 60.000
fotograf, záleží na skutečném počtu snímků v publikaci
- 7.800
odborný lektor
- 25.000
korektury českého textu
- 3.000
překlad resumé do němčiny
- 3.440
překlad resumé do polštiny a angličtiny
- 28.000
kartograf
- 143.000
počítačová grafika
- cca 250.000
tisk publikace (jediná položka, která dosud není vysoutěžena)
6) Sanace svahu na maršovském hřbitově – v rozpočtu počítáno s částkou 1 mil. Kč,
projektantský rozpočet však činil 1.108.000 bez DPH (s DPH pak 1.340.000 Kč), bylo
vysoutěženo za 1.126.323 Kč včetně DPH + náklady na projektovou dokumentaci
24.300 Kč + náklady za geodetické práce 9.800 Kč, rekapitulace: je nutno posílit
položku o 160.000 Kč.
7) Dotace MPSV na pečovatelskou službu pro rok 2018, která je poskytována
prostřednictvím kraje – viz příjmy je zapracována ve stejné výši 961.000 Kč do výdajů
– jedná se o průtokový transfer.
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8) Do výdajů na senátní volby a prezidentské volby je zapracováno pouze 81.000 Kč
(44.000 Kč na senátní volby a 37.000 na prezidentské volby), v základním rozpočtu již
bylo vyčleněno 30.000 Kč, aniž by byly pokryty dotací, protože jinak by některé
výdaje nemohly být uskutečněny.
9) Změny na ODPA 6171 jsou podrobně popsány v rozpisu rozpočtu a týkají se zejména:
- přesun částky 300.000 Kč z ODPA 6171 na ODPA 6310 a 6320 + posílení
položek na těchto ODPA 6310 a 6320 – pojištění majetku je třeba posílit
s ohledem na nový majetek (požární zbrojnice, nová komunální technika, úroky
z překlenovacího úvěru – v základním rozpočtu bylo zapomenuto)
- navýšení mzdových nákladů v souvislosti se vznikem nového pracovního místa na
radnici (0,5 prac. úvazku - výkon činnosti stavebního úřadu pro obec Malá Úpa +
0,5 prac. úvazku pro potřeby radnice s ohledem na nárůst agend)
- navýšení materiálových položek v souvislosti potřebou vybavit nové pracoviště
počítačovou technikou a kanc. technikou, navýšení poštovného v souvislosti
s agendou stavebního úřadu pro Malou Úpu
Starosta navrhl v rozpočtovém opatření ještě doplnit výdaje o následující dvě položky:
3631/6XXX
+ 3.866.000
oprava veřejného osvětlení podél hlavní silnice
2219/6XXX
+ 1.212.000
oprava chodníků – Bezpečná pěší doprava
CELKEM
+ 5.078.000
Posílení obou položek má vazbu na projektantské rozpočty, a aby rada mohla schválit výzvu
k podání nabídky v rámci veřejné zakázky, je nutno mít akci krytou rozpočtem.
10) Na financování nových výdajů je tedy třeba navýšit částku (po doplnění o dvě výše
uvedené položky) financování z vlastních prostředků o 5.882.000 Kč na celkem
19.806.400 Kč.
V rámci tohoto bodu ještě tajemnice prezentovala zastupitelům v rámci dataprojekce aktuální
stav spořicího účtu, výsledek hospodaření za rok 2017 a vývoj spořicího účtu po zapracování
všech výdajů v rámci dvou rozpočtových opatření letošního roku, kdy na spořicím účtu
zůstane 25 mil. Kč, ale očekává se příjem dotací projekty, které město muselo předfinancovat.
Starosta vyzval zastupitele k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 2/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č. 2/2018 činí objem celkových příjmů 1.153.000,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na
rok 2018 po této změně se zvyšují na 32.941.600 Kč), objem celkových výdajů v rámci
rozpočtového opatření č. 2/2018 činí 7.035.000,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2018 po
této změně se zvyšují na 69.163.000 Kč) a financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření
č. 2/2018 činí 5.882.000,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2018 po této změně se
zvyšuje na 36.221.400 Kč). Rozpis rozpočtového opatření je uveden v příloze zápisu.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/233/17/2018 bylo přijato.

Výtah provedl dne 27.3.2018:

Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Ing. Ivana
Balcarová
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