Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY

USNESENÍ

Zastupitelstva obce Zdiby
Číslo 3/8/18
ze dne 28. 12. 2018

k uložení úkolu Radě obce Zdiby a Finančnímu výboru zastupitelstva
obce Zdiby ve věci plnění rozpočtu na r. 2019
Zastupitelstvo obce Zdiby

I.

ukládá
1.
2.

Radě obce Zdiby
provést kontrolu plnění rozpočtu v jednotlivých paragrafech rozpočtu, a do 31.
3. 2019 a předložit zastupitelstvu ke schválení případnou úpravu rozpočtu;
Finančnímu výboru zastupitelstva obce Zdiby
a) provádět kontrolu plnění schváleného rozpočtu a podávat zastupitelstvu
obce Zdiby pravidelně zprávu o jeho plnění,
b) předkládat případná doporučení na rozpočtové opatření.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby
Předkladatel: Rada obce
Provede:
Rada obce
Finanční výbor
Na vědomí:
Finančnímu výboru
Přílohy:
-

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
V návaznosti na přijetí usnesení č. 2/8/18 ze dne 28. 12. 2018 je navrhováno akceptovat
doporučení uvedené v důvodové zprávě k předmětnému usnesení, a to:
1. prověřit stav plnění rozpočtu (paragrafy) a v případě potřeby nejpozději do 31. 3. 2019
předložit rozpočtové opatření k dalšímu projednání na zasedání zastupitelstva obce;
2. pověřit finanční výbor obce, aby prováděl kontrolu plnění rozpočtu a podával pravidelně
zprávu o jeho plnění a předkládal případná doporučení na rozpočtové opatření.
a uložit radě obce a finančnímu výboru úkoly uvedené v návrhu tohoto usnesení.

příloha č. 1 k usnesené Zastupitelstva obce Zdiby č. 2/8/18 ze dne 28.12. 2018
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 6/2/18
Návrh rozpočtu obce Zdiby na rok 2019 bude zastupitelstvu obce předkládán jako schodkový se
schodkem ve výši 15,4 mil. Kč.

Důvodem schodkového rozpočtu jsou započaté a pokračující dlouhodobé investiční záměry a
náklady na investice vzniklé z minulého volebního období, a to konkrétně v roce 2017 a 2018
(zejm. rozšíření ČOV a kanalizace). Celkové výdaje na danou investiční akci (etapa č. 1 a etapa č.
2) jsou na rok 2019 rozpočtovány ve výši 71 mil. Kč. Dále pak investiční akce s názvem „Nástavba
ZŠ na budově MŠ Zdiby“ není plně profinancována, přičemž do dnešního dne nebyla proplacena
faktura na necelých 7,7 mil. Kč z důvodů započtení sankcí a penále plynoucích z uzavřených smluv.
Lze pak důvodně předpokládat, že vzniklá záležitost týkající se uplatněné sankce bude řešena
soudní cestou a nelze ani vyloučit, že obec Zdiby bude muset tuto neproplacenou fakturu
zhotoviteli následně uhradit. Dále bude také např. nutno dofinancovat nákup hasičského vozu v
celkové předpokládané hodnotě 7 mil. Kč. Spoluúčast obce Zdiby na pořízení je předpokládána ve
výši 50%.

Předpokládané rozpočtové příjmy obce Zdiby jsou na jedné straně předpokládány ve výši
cca 120 mil. Kč (Třída 1. – Daňové příjmy = 57,1 mil. Kč, Třída 2. – Nedaňové příjmy = 8,4
mil. Kč a Třída 4. – Přijaté transfery = 54,8 mil. Kč), proti tomu pak stojí předpokládané
výdaje na straně druhé, a to ve výši necelých 136 mil. Kč.
Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 1 – Návrh rozpočtu obce Zdiby na rok 2019.

Vzhledem ke skutečnosti, že rozpočet obce je předkládán jako schodový a nelze tento schodek již
krýt z přebytků z minulých volebních období, je nutné buď zajistit financování z cizích zdrojů
(např. úvěr) či omezit některé investice, které lze vhodně časově přesunout či je zcela vypovědět.
V případě úvěrového řešení a při zachování všech plánovaných investic na rok 2019 se doporučuje
řádně projednat a následně schválit úvěr s rámcem do 30 mil. Kč.

Doporučení:
1. Provést revizi veškerých uzavřených smluv (odložení, vypověditelnost, výhodnost, úplnost).
2. Oslovit bankovní domy s konkrétní poptávkou na dl. (investiční) bankovní úvěr.
3. Prověřit stav plnění rozpočtu (paragrafy) a v případě potřeby nejpozději do 31. 3. 2019
předložit rozpočtové opatření k dalšímu projednání na zasedání zastupitelstva obce.
4. Pověřit finanční výbor obce, aby prováděl kontrolu plnění rozpočtu a podával pravidelně
zprávu o jeho plnění a předkládal případná doporučení na rozpočtové opatření.

Závěr:
Rozpočet obce je závazný a nelze svévolně překračovat stanovené rámce (paragrafy) rozpočtu.
Úprava rozpočtu podléhá schválení zastupitelstvem obce popř. radou, pokud není usnesením
zastupitelstva obce určeno jinak.
-

Důvodová zpráva je pro jednání zastupitelstva totožná -

