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Předkládá: Rada Obce Troubky
Zpracoval: Mgr. Radek Brázda,
starosta obce
Zasedání Zastupitelstva Obce Troubky
konané dne

27. 11. 2013

Návrh použití finančních prostředků z Fondu obnovy a rozvoje bydlení
na dofinancování projektů obce.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.

schvaluje návrh použití finančních prostředků z Fondu obnovy a rozvoje
bydlení obce dle důvodové zprávy.
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Důvodová zpráva k zasedání Zastupitelstva obce

OBEC TROUBKY
V Troubkách dne 18. listopadu 2013.
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo obce bylo na předchozích zasedáních informováno o realizaci
finančně nákladného projektu „Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Loučka I.
– IV.“ a dále pak o projektu „Rekonstrukce místní komunikace v ulici Zárub“.
V případě komunikací na Loučkách byly tyto v plné výši uhraditelné a rozpočet obce
na letošní rok s nimi počítal. V případě místní komunikace v ulici Zárub nebyly výdaje
v rámci rozpočtu letošního roku v plné výši rozpočtovány, avšak plnění sdílených
daňových příjmů, především daně z přidané hodnoty, nám umožňovaly zakázku
realizovat a dokončit.
V září letošního roku došlo ovšem k významnému poklesu u sdíleného daňového
příjmu – daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, kdy jsme dotazem
na Finančním úřadě zjistili, že z této daně byla uhrazena částka 278 610 Kč jako
kompenzace za vratky daní fyzickým osobám samostatně výdělečně činným.
Ke stejné situaci došlo i v loňském roce. Tím ovšem dojde k pravděpodobnému
nenaplnění příjmu položky 1111 daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
v celkové předpokládané výši 180 000 Kč, dále nebude naplněn příjem daně
z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti v celkové předpokládané
výši 65 000 Kč a naplněna patrně nebude ani položka 1121 daň z příjmu
právnických v celkové předpokládané výši 180 000 Kč. Daňový propad tak bude
činit předpokládanou výši 425 000 Kč. Naopak na dani z přidané hodnoty se
předpokládá větší výnos, a to v celkové předpokládané výši 1 200 000 Kč.
V rámci investičních aktivit v kapitole místních komunikací jsme v letošním roce
k datu 31. 10. 2013 uhradili následující výdaje:
Zhotoviteli komunikací na Loučkách firmě SKANSKA a.s. bylo uhrazeno
dle SOD celkem 4 880 697,50 Kč, včetně DPH,
Zhotoviteli komunikace na Zárubě firmě Swietelsky stavební s.r.o. bylo uhrazeno
dle SOD celkem 1 869 207 Kč, včetně DPH,
Za provedení technického dozoru a autorského dohledu u komunikací na Loučkách
bylo uhrazeno 121 000 Kč, včetně DPH
Za provedení technického dozoru a autorského dohledu u komunikace na Zárubě
bylo uhrazeno 80 496 Kč, včetně DPH
Za zpracování další etapy dotačního řízení projektu revitalizace centra (u kulturního
domu) pak bylo uhrazeno 31 258,33 Kč, včetně DPH
a za zpracování oddělovacího geometrického plánu u komunikace na Zárubě bylo
uhrazeno celkem 4 000 Kč.
K poslednímu dni měsíce října tak bylo na investičních výdajích uhrazeno celkem
6 986 658,83 Kč.
Do konce měsíce listopadu pak zbývá uhradit společnosti SKANSKA a.s. ještě
celkovou částku 300 860,80 Kč, včetně DPH, společnosti Swietelsky stavební s.r.o.
pak 425 000 Kč, včetně DPH, a za výkon autorského dozoru u komunikací
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na Loučkách, včetně drobných úprav dokumentace, pak 21 300 Kč. Celkem tedy
zbývá uhradit 747 160,80 Kč.
K datu 31. 10. 2013 není v dané kapitole rozpočtována na investičních výdajích
celková částka 710 775,83. Tuto část v plné výši pokryje vyšší příjem z podílu
na dani z přidané hodnoty, který by navíc pokryl i výpadek ostatních daňových příjmů
výše popsaných. Ovšem výše uvedený doplatek není možné uhradit bez zapojení
jiných mimořádných příjmů. Proto je navrženo, aby tyto výdaje byly uhrazeny
z prostředků Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce.
Zároveň navrhujeme, aby z prostředků Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce byl
předfinancován projekt „Hasičská zbrojnice – stavební úpravy“, jehož celkové výdaje
z uzavřené smlouvy o dílo činí částku 288 123 Kč, včetně DPH.
Celkem tedy navrhujeme převést mimořádně z Fondu obnovy a rozvoje bydlení
obce do rozpočtu obce v tomto roce částku ve výši 1 000 000 Kč, ze které by byly
uhrazeny tyto zvýšené a mimořádné výdaje.
Zároveň navrhujeme, aby tato částka byla vrácena na účet Fondu, a to v tomto
splátkovém kalendáři:
V termínu do 31. 3. 2014 by byla na účet Fondu převedena první splátka v celkové
výši 200 000 Kč, v termínu nejpozději do 30. 9. 2014 by byla převedena druhá
splátka v celkové výši 170 000 Kč (v případě této splátky by se v podstatě jednalo
o převedení dotace na hasičskou zbrojnici, kterou obdržíme až po závěrečné kontrole
projektu) a třetí splátka ve výši 30 000 Kč by byla převedena v termínu nejpozději
do 31. 12. 2014. Další splátky by byly provedeny ve třech ročních splátkách po částce
200 000 Kč, a to se splatností k datu 30. 6. 2015, 30. 6. 2016 a 30.6 2017.
V případě, že by se daňové či jiné příjmy obce vyvíjely i v dalších letech velmi dobře,
je možné provést mimořádné splátky a zkrátit tak délku výpůjčky finančních
prostředků z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce. Je nutno ovšem také konstatovat,
že Zastupitelstvo obce má právo rozhodnout jinak (myšleno pro Zastupitelstvo, které
bude zvoleno ve volbách v roce 2014).
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