Příloha rozpočtového opatření č. 1/2017 – výtah ze zápisu:

z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 8.3.2017
15. Rozpočtové opatření č. 1/2017
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 1/2017 (viz příloha
originálu zápisu) včetně následujícího podrobného komentáře, který ještě okomentoval
podrobněji Mgr. Týfa.
Příjmy:
1) Převod položky 135X na 138X – změna legislativy u rozpočtové skladby, pouze technická
změna bez vazby na celkový objem příjmů
2) 4116 455.000 Kč
Tyršova

Příjem 90% dotace na veřejnou zeleň (Stará alej+Horská,
ulice), zbývajících 10% bude zasláno po schválení závěrečné
monitorovací zprávy, kterou je nutno předložit do 30.4.2017

Výdaje:
3) 2219/6XXX 472.000 Kč
Předpokládané náklady za zpracování PD na projekt
„Bezpečná pěší doprava ve Svobodě“. Jedná se o opravu chodníků podél hlavní silnice
s předpokládanou hodnotou cca 10 mil. Kč a tento projekt byl dotačním orgánem IROP
doporučen k financování s tím, že bylo třeba doložit souhlas stavebního úřadu s provedením
ohlášeného stavebního záměru. Tento byl vydán 22.2.2017, předán administrátorovi projektu
(DRAG s.r.o.) dne 1.3.2017 s tím, že po doložení tohoto posledního dokumentu by město
mělo obdržet Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekt je plánován na rok 2018. Součástí
žádosti byla jednoduchá PD ve formě technické pomoci, ale pro potřeby veřejné zakázky a
samotné realizace je nutno mít PD pro provedení stavby. Proto, aby mohla rada vypsat
výběrové řízení na projektanta, tak musí mít zakázku krytou rozpočtem dle Směrnice města
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. V rozpočtu na rok 2017 tato položka zatím
nebyla zahrnuta, takže je součástí tohoto rozpočtového opatření s tím, že v rámci
poptávkového řízení bude ve Výzvě vyhrazeno právo zadavatele uzavřít smlouvu
s vybraným uchazečem až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
4) 3113/6351 500.000 Kč
Rada města na 57. schůzi dne 22.2.2017 projednala
projekt s názvem „Krakonošova zahrada pro vzdělání, zábavu a odpočinek“ – dále viz výtah
ze zápisu:
Radě města byly předloženy aktuální informace o projektu „Krakonošova zahrada pro vzdělávání,
zábavu a odpočinek“ v zahradě mateřské školky, který připravuje ředitel PO ZŠ a MŠ Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov.
Předpokládané náklady projektu činí celkem 1.460.637 Kč včetně DPH. Projektovou dokumentaci,
resp. její dopracování zajistí pan ředitel u Ing. Löffelmannové.
Byla podána žádost o finanční dar na Lesy ČR o částku 697.000 Kč, reálná možnost získat dar je do
500.000 Kč a koncem března 2017 bude znám výsledek.
Radě byly předloženy varianty možného financování, přičemž zadavatelem celé veřejné zakázky bude
příspěvková organizace s ohledem na žádost o finanční dar. V rámci těchto variant je počítáno s
kombinací finančního daru, použitím fondů PO a investičním příspěvkem zřizovatele, který by projekt
dofinancoval. Dále některé položky projektu by bylo možné realizovat v rámci výuky (sázení drobných
dřevin apod.).
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Bylo zjištěno, že po schválení převodu zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů PO
činí stav fondů na účtech 413 (rezervní fond), 414 (rezervní fond z ost. titulů) a 416 (investiční fond)
celkem 580.396,44 Kč. Ing. Jiránek navrhl vše sloučit do investičního fondu, čímž by byla připravena
částka cca 580.000 Kč na financování tohoto projektu + předpokládaný dar do výše 500.000 Kč +
zbytek město formou investičního příspěvku. Vzhledem k tomu, že zatím není známa výše finančního
daru, rada se shodla na tom, že do rozpočtového opatření bude zapracována částka ve výši 500.000 Kč
jako investiční příspěvek města, a to úsporou na položce Revitalizace plochy na Rýchorském sídlišti pod
bývalým výměníkem + vybudování zázemí - posezení pro seniory před čp. 127,128, protože tato akce je
ve fázi přípravy a bude potřebovat více času. Jakmile bude znám výsledek žádosti o finanční dar, rada
se k upřesnění financování výše uvedeného projektu vrátí.

5) 3316/51XX
359.000 Kč
Finanční prostředky na vydání publikace o historii
Svobody. Již na minulém jednání zastupitelstva při jednání o rozpočtu 2017 bylo zjištěno, že
tyto prostředky v základním rozpočtu chybí a budou tudíž zapracovány do nejbližšího RO.
Částka se skládá z 219.000 Kč dle smluvních vztahů s jednotlivými autory (Reil, Tichý, Tásler,
Kubásek, Zahradník), 60.000 Kč fotograf, 30.000 kartograf, 30.000 Kč jazykový korektor,
8.000 Kč odborný lektor, 12.000 Kč překladatelé resumé do angličtiny, němčiny a polštiny.
6) 3632/51XX
1.485.000 Kč v základním rozpočtu je započteno na další etapy opravy obou
hřbitovů částka ve výši 2 mil. Kč. V lednu 2017 byly dopracovány projektové dokumentace,
aby mohla být opět podána žádost na MZe (obě žádosti již podány začátkem února s žádostí o
max. dotaci ve výši 700.000 Kč na každý projekt).
Dle projektantských rozpočtů však IV. etapa opravy hřbitovní zdi ve Svobodě vyšla na
2.401.000 Kč a dokončení opravy schodiště na maršovském hřbitově vyšlo na 1.084.000 Kč. Je
tedy třeba posílit rozpočet.
U tohoto bodu starosta požádal zastupitele, aby se vyjádřili, zda obě akce zrealizovat i
v případě neúspěchu při získání dotace. Přítomní zastupitelé souhlasili s tím, že obě akce budou
zrealizovány i bez přidělení dotace.
O tomto rozhodnutí sice nebylo hlasováno, ale souhlas byl zaznamenán pouze do zápisu.
7) 3639/6XXX
105.000 Kč
Nákup radlice ke stroji REFORM – tato položka byla
již zahrnuta v rozpočtu roku 2016, kupní smlouva byla uzavřena před začátkem zimy, ale
s dodávkou bohužel až začátkem února 2017. V roce 2016 tedy položka nebyla čerpána,
v základním rozpočtu s ní nebylo počítáno.
8) 3745/51XX
- 500.000 Kč V základním rozpočtu byla vyčleněna částka 500.000 Kč na
revitalizaci plochy pod bývalým výměníkem. Tato akce však potřebuje delší přípravu a
s ohledem na množství rozpracovaných projektů v tuto chvíli radnice nemá kapacitu na to se
projektem zabývat, proto rada rozhodla o přesunu této částky na projekt zahrady v mateřské
školce – viz text výtahu ze zápisu výše. Záměr byl konzultován s Bc. Hlízou z MěÚ Trutnov z
hlediska územního plánu. Výsledkem jednání je to, že odbor územního plánování by povolil v
rámci regulativů - sklady a skladovací prostory – stánky, kontejnery určené pro skladování
zboží s následným pultovým prodejem. Musí se jednat o kontejnerový objekt obložený dřevem
(nikoliv srub se sedlovou střechou). Jeden takový kontejner bez obložení stojí cca 240.000 Kč,
což znamená, že v letošním roce by bylo možné pořídit jeden takový objekt. Nicméně by bylo
vhodné začít jednoduchým projektem, který bude řešit danou lokalitu jako celek a postupně ji
začít v duchu tohoto projektu revitalizovat. Ing. Jiránek již zaslal starostovi kontakty na vhodné
projektanty, ale zatím nebyl čas se tímto projektem zabývat.
9) 4351/5331
362.000 Kč
Podrobně viz bod 13) v rámci programu 13. ZM dne
8.3.2017. Jedná se o dorovnání plateb na úsek pečovatelské služby v rámci projektu společného
financování této sociální služby s okolními obcemi. Částka 264.329 Kč je dorovnání
provozního příspěvku z vyúčtování roku 2016 a 98.000 Kč je navýšení provozního příspěvku
na úsek pečovatelské služby pro rok 2017.

2

10) Starosta dále požádal ještě o doplnění předloženého návrhu rozpočtového opatření o částku ve
výši 2.000.000 Kč (ODPA3612, POL 6XXX) na zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci objektu bývalého kina na sociální byty a společenský víceúčelový sál. Na
posledním jednání zastupitelstva byla rada pověřena, aby se zabývala projekční činností na této
akci, ale v rozpočtu nebyly vyčleněny finanční prostředky. Starosta informoval o tom, že získal
předběžné nezávazné nabídky od dvou projektantů, přičemž jedna je za cca 2,5 mil. Kč a druhá
za cca 1,8 mil. Kč. Navrhl, zapracovat předpokládanou částku ve výši 2 mil. Kč s tím, že proto,
aby rada mohla vypsat výběrové řízení na projektanta, tak tento výdaj musí být kryt rozpočtem.
Starostu doplnila tajemnice a informovala přítomné o jednání s dotačními poradci, resp. o
podmínkách 74. Výzvy IROP na Sociální bydlení II., která by měla být vyhlášena v dubnu
2017 a příjem žádostí se předpokládá do září 2017. Poradci by měli do pondělí 13.3.2017
předat podrobné informace o podmínkách, které budou zapracovány do výběrového řízení na
projektanta (bude předmětem jednání 60. schůze Rady města dne 15.3.2017).
S doplněním rozpočtu o tuto částku souhlasili všichni zastupitelé.
11) Výsledkem tohoto rozpočtového opatření včetně doplnění dle návrhu starosty pod bodem 10)
je navýšení financování pomocí položky 8115 - financování pomocí rezervních finančních
prostředků z minulých let, a to částkou ve výši 3.966.000 Kč, které budou převedeny ze
spořicího účtu na základní běžný účet k financování rozpočtu roku 2017.
Další návrh na doplnění či změnu rozpočtového opatření nebyl podán, a proto Mgr. Týfa navrhl
usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 1/2017 (viz příloha originálu zápisu) s doplněním
v ODPA 3612 POL 6XXX o částku 2.000.000 Kč na projektovou činnost související s výstavbou
sociálního bydlení + společenský sál v bývalé budově kina. V rámci rozpočtového opatření č.1/2017
činí objem celkových příjmů 455.000,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2017 po této změně se
zvyšují na 29.134,600 Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 1/2017 činí
4.421.000,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2017 po této změně se zvyšují na 46.748.000 Kč) a
financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 1/2017 činí 3.966.000,-Kč (celkové financování
rozpočtu na rok 2017 po této změně se zvyšuje na 17.613.400 Kč).

Hlasování:

pro – 9

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/183/13/2017 bylo přijato.

Výtah provedl:

Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Ing. Ivana
Balcarová

Digitálně podepsal Ing. Ivana
Balcarová
DN: c=CZ, o=MĚSTO SVOBODA
NAD ÚPOU [IČ 00278335],
ou=Městský úřad, ou=1, cn=Ing.
Ivana Balcarová,
serialNumber=P88157,
title=tajemnice
Datum: 2017.03.16 14:19:50 +01'00'
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zdržel se – 0

