
Důvodová zpráva: 

 

 

Navrhované rozpočtové úpravy V. pro rok 2016 zahrnují změny rozpočtu na základě usnesení 

zastupitelstva a rady města mající vazbu na rozpočet města, dále rozpočtové úpravy, které 

zapojují přijatý neinvestiční účelový transfer poskytnutý ze státního rozpočtu a přijaté 

neinvestiční dary. Rozpočtové úpravy V. také mění příjmy i zapojení účelových fondů.  

Dochází zde také ke změnám zaměřeným na dosaženou skutečnost a předpokládaný vývoj. 

V RÚ V. se na základě skutečnosti snižují přijaté transfery o 15 505,06 tis. Kč.   

Těmito úpravami se mění také příspěvky na provoz několika příspěvkových organizací.    

 

 

 

Navrhované rozpočtové úpravy jsou rozděleny do 8 skupin: 

a) úpravy rozpočtu projednané radou a zastupitelstvem města, rozpočtová opatření 

krajského úřadu a státních orgánů, 

b) řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem, 

c) řešení požadavků vzniklých v průběhu roku, 

d) přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci), 

e) přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce), 

f) úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje, 

g) úpravy rozpočtu o metodické vlivy, 

h) rozpočtová opatření schválena RMH na základě pravomoci svěřené ZMH dle usn.  

č. 180/6ZM/2011 ze dne 20.6.2011 a usn. č. 952/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013. 

 

a)  Úpravy rozpočtu projednané radou a zastupitelstvem města, rozpočtová opatření    

      krajského úřadu a státních orgánů 

 

 

Rozpočtové opatření: 

 

č. 86. Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky, č.j. MV-28812-30/PO-IZS-2016 ze dne 20. 10. 2016 

získalo město Havířov neinvestiční účelovou dotaci na úhradu výdajů jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí ve výši 19 167,00 Kč. 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu s ÚZ 14004 navýší o částku                                               19 167,00 Kč 

a rozpočtované výdaje KP se s ÚZ 14004 navýší o částku                                  19 167,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování a příjmy a výdaje budou evidovány s ÚZ 14004. 

 

 

č. 87. RMH usn. č. 2371/49RM/2016 ze dne 14.9.2016 schválila podání žádosti o finanční 

příspěvek ve výši 150 000,00 Kč z Nadace ArcelorMittal pro rok 2016 na výsadbu cibulovin 

ve městě Havířov. 

Tímto se rozpočtované příjmy OKS zvyšují na položce 2321 – Přijaté neinvestiční dary   

o částku                                                                                                                 150 000,00 Kč. 

Zároveň se zvyšují výdaje OKS o částku                                                            150 000,00 Kč. 
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č. 88. RMH usn. č. 2578/53RM/2016 ze dne 30. 11. 2016 doporučila ZMH schválit „Zvýšení 

příspěvku na provoz na rok 2016 a poskytnutí zálohy na provoz na rok 2017 příspěvkovým 

organizacím města Havířova“, na jehož základě dochází k těmto změnám: 

 

a) MŠ Radniční se účastnila soutěže „Škola jinak“, vyhlášenou Svazem měst a obcí ČR. MŠ 

byla nejúspěšnější a získala první místo. Zvýšení příspěvku na provoz MŠ Radniční je 

navrženo jako odměna a ocenění za vítězství v soutěži a to na nákup interaktivních pomůcek 

pro děti. 

Příspěvek na provoz se MŠ Radniční zvyšuje s ÚZ 00000 o částku                 10 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OŠK se snižují o částku                                                     10 000,00 Kč. 

 

b) RMH schválila podání žádostí do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ. Níže 

uvedené příspěvkové organizace požádaly o poskytnutí prostředků na předfinancování svých 

projektů. Na předfinancování projektů bude příspěvkovým organizacím poskytnuta záloha na 

příspěvek na provoz na rok 2017 (PO předloží do 30.6.2017 vyúčtování poskytnuté zálohy na 

jehož základě jim bude příspěvek na provoz v roce 2017 snížen).  

Příspěvek na provoz se zvyšuje:  

MŠ Horymírova s ÚZ 00000 o částku                                                                 43 000,00 Kč, 

MŠ Lípová s ÚZ 00000 o částku                                                                          80 000,00 Kč, 

MŠ „U Kamarádů“ s ÚZ 00000 o částku                                                            25 000,00 Kč, 

MŠ Petřvaldská s ÚZ 00000 o částku                                                                150 000,00 Kč, 

MŠ U Topolů s ÚZ 00000 o částku                                                                      50 000,00 Kč, 

ZŠ a MŠ Frýdecká s ÚZ 00000 o částku                                                             43 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OŠK se snižují s ÚZ 00000 o částku                               391 000,00 Kč. 

 

č. 89. ZMH usn. č. 405/10ZM/2016 ze dne 22.2.2016 schválilo zhodnocení částky  

30 000,00 tis. Kč z FVPA (Fond veřejně prospěšných aktivit) formou vkladového účtu 

vedeného u J&T Banky, a.s. Finanční prostředky budou zhodnocovány na vkladovém účtu do 

začátku roku 2017, z tohoto důvodu je provedeno následující rozpočtové opatření. 

V části rozpočtu Financování se pro EO změna stavu účtu ZBÚ (položka 8115) snižuje  

o částku                                                                                                           30 000 000,00 Kč. 

Dále se pro EO se v části rozpočtu Financování změna stavu účtu FVPA (položka 8115) 

zvyšuje o částku                                                                                              30 000 000,00 Kč. 

 

 

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 

 

   0 

 

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku 

 

   0 

 

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci) 

  

 

č. 90. Odbor OKS požádal ve spolupráci s OSRM o navýšení výdajů formou snížení výdajů 

OSRM v celkové výši 4 000,00 tis. Kč. Z výdajů OSRM tak tímto rozpočtovým opatřením 
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přechází celkem 4 000,00 tis. Kč ve prospěch výdajů OKS (prostředky budou použity 

zejména k financování výdajů týkajících se údržby zeleně). 

Rozpočtované výdaje OSRM – oddělení investic se s ÚZ 00000 snižují o částku  

                                                                                                                           4 000 000,00 Kč 

a výdaje OKS se zvyšují s ÚZ 00000 o částku                                                4 000 000,00 Kč. 

 

 

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce) 

 

  0 

 

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

 

č. 91. Na základě dosažené skutečnosti se pro EO příjem na položce 2343 – Příjmy z úhrad 

dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů zvyšuje o částku                      309 730,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku  

                                                                                                                              309 730,00 Kč. 

 

č. 92. Na základě dosažených příjmů dochází k úpravě rozpočtovaných příjmů OŽP. Tyto 

příjmy jsou zdrojem FŽP a budou na účet tohoto fondu převedeny. 

Rozpočtované příjmy OŽP se na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných 

subjektů zvyšují o částku                                                                                      85 000,00 Kč. 

Příjmy OŽP se současně zvyšují na položce 1334 – Odvody za odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu o částku                                                                  3 970,00 Kč. 

Pro EO se v části Financování položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na 

účtu FŽP snižuje o částku                                                                                      88 970,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje o částku  

                                                                                                                                88 970,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                                   88 970,00 Kč. 

   

 

č. 93. V RÚ IV. bylo rozpočtovým opatřením č. 53. řešeno přijetí nového úvěru určeného 

k přefinancování dvou stávajících úvěrů. Při projednávání rozpočtu na rok 2017 bylo 

rozhodnuto, že se ještě v roce 2016 zapojí FNB do financujících operací (splátek jistin úvěru  

KB, a.s. 400,00 mil. Kč) ve výši 7 345,00 tis. Kč. 

Pro EO v části rozpočtu Financování snižuje (se znaménkem +) položka 8124 – Uhrazené 

splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o částku s ÚZ 00000             

                                                                                                                         +7 345 000,00 Kč. 

a dále se pro EO v části rozpočtu Financování zvyšuje (se znaménkem -) položka 8124 – 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o částku s ÚZ 114             

                                                                                                                         -7 345 000,00 Kč. 

Zapojením FNB do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FNB (položka 8115) zvyšuje o částku                                                              7 345 000,00 Kč. 

Konsolidační příjmová položka 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů se zvyšuje u EO  

o částku                                                                                                              7 345 000,00 Kč  

a výdajová konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům se zvyšuje  

u EO o částku                                                                                                    7 345 000,00 Kč.      
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Pro EO se v části rozpočtu Financování změna stavu účtu ZBÚ (položka 8115) snižuje  

o částku                                                                                                              7 345 000,00 Kč. 

 

 

č. 94. Na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů byla dosažena skutečnost, 

která převyšuje rozpočtované příjmy a o tento rozdíl se zvýší příjmy i výdaje.  

Rozpočtované příjmy se zvyšují na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných 

subjektů u následujících odborů: 

OVŽÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                        83 800,00 Kč, 

SO se zvyšuje příjem o částku                                                                         2 001 750,00 Kč, 

SSSÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                          32 300,00 Kč, 

ORG se zvyšuje příjem o částku                                                                             2 000,00 Kč, 

OJ 10 se zvyšuje příjem o částku                                                                          23 520,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku  

                                                                                                                           2 143 370,00 Kč. 

 

č. 95. Na základě skutečně dosažených příjmů dochází k úpravě rozpočtovaných příjmů OKS. 

O tyto příjmy budou navýšeny výdaje OKS. 

Tímto se rozpočtované příjmy OKS na položce 2322 – Přijaté pojistné náhrady  zvyšují o 

částku                                                                                                                    432 360,00 Kč 

a současně se snižují příjmy OKS na položce 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí o 

částku                                                                                                                      65 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OKS se tak zvyšují s ÚZ 00000 o částku                        367 360,00 Kč. 

 

 

č. 96. Skutečný příjem dosažený na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 

vzrostl také u Městské policie Havířov. Tyto příjmy jsou zdrojem FB a budou na účet tohoto 

fondu převedeny. 

Pro MP se na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů zvyšuje příjem  

o částku                                                                                                                 182 330,00 Kč. 

Pro EO se v části Financování položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na 

účtu FB snižuje o částku                                                                                      182 330,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje o částku  

                                                                                                                              182 330,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje                 

o částku                                                                                                                 182 330,00 Kč. 

 

 

č. 97. Na účet města byla připsána pojistná plnění ve výši 75 430,00 Kč a 2 748,00 Kč. Tato 

pojistná plnění jsou určena MKS k úhradě vzniklých škod.  

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 2322 – Přijaté pojistné náhrady  zvyšují o 

částku                                                                                                                     78 178,00 Kč 

a současně se zvyšuje příspěvek na provoz MKS s ÚZ 00000 o částku            78 178,00 Kč.  

 

 

č. 98. Vzhledem k dosaženým příjmům organizačního odboru na položkách 1351 a 1355 

dochází k úpravě FVPA, na který jsou převáděny prostředky, které město získá z výnosů 

podle zákona o loteriích a jiných hrách.   

Rozpočtované příjmy ORG se zvyšují na položkách: 

1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů o částku                                  8 028 810,00 Kč, 
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1351 – Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů o částku 

                                                                                                                              988 570,00 Kč. 

V části rozpočtu Financování se pro EO změna stavu účtu FVPA (položka 8115) snižuje               

o částku                                                                                                              9 017 380,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje                                 

o částku                                                                                                              9 017 380,00 Kč 

a zároveň se zvyšuje výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním 

fondům o částku                                                                                               9 017 380,00 Kč.                                                                 

 

 

č. 99. Na účet města bylo připsáno pojistné plnění, které je určeno OŠK. Toto pojistné plnění 

bylo vyplaceno v důsledku pojistných událostí a o danou částku se zvýší příspěvek na provoz 

příslušným subjektům. O částku 28 999,00 Kč se zvýší i výdaje OŠK, jedná se o dvě pojistná 

plnění, které budou poukázána organizaci VŠSS (ul. V. Nezvala 13 638,00 Kč) a organizaci 

VOŠ a SŠ DAKOL (15 361,00 Kč). 

Rozpočtované příjmy OŠK se na položce 2322 – Přijaté pojistné náhrady zvyšují  

o částku                                                                                                                   46 985,00 Kč 

Rozpočtované výdaje OŠK se zvyšují s ÚZ 00000 o částku                                28 999,00 Kč  

a současně se navýší příspěvek na provoz:  

MŠ Lípová o částku s ÚZ 00000                                                                            8 056,00 Kč,  

ZŠ Kpt. Jasioka o částku s ÚZ 00000                                                                    9 930,00 Kč.  

 

 

č. 100. V rozpočtových úpravách byl příspěvkové organizaci ASTERIX zvýšen příspěvek na 

provoz v souvislosti se zajištěním letního integrovaného rekondičního pobytu dětí s těžkým 

zdravotním postižením a jejich zákonných zástupců a rekondičně – ozdravných pobytů. 

Z poskytnuté částky nebylo vyčerpáno 150 000,00 Kč. Příspěvková organizace nebude tyto 

prostředky vracet na účet města, ale o tuto částku jí bude snížen příspěvek na provoz. 

Tímto se rozpočtovaný příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci ASTERIX snižuje 

o částku                                                                                                                150 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku   

                                                                                                                             150 000,00 Kč. 

 

 

č. 101. Do rozpočtu na rok 2016 byl zapracován příjem z dotací týkající se několika projektů 

– „Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov-Podlesí“ (2 280,00 tis. Kč) a „Snižování 

spotřeby energie MŠ Mládí, Havířov-Šumbark“ (5 100,00 tis. Kč). Dotace na uvedené 

projekty město v roce 2016 nezíská a o dané částky se sníží příjmy i výdaje roku 2016. 

K úpravě rozpočtovaných příjmů a výdajů dojde také u projektu „Odkanalizování města 

Havířova“. Po všech rozpočtových úpravách zůstává v příjmové části rozpočtu na tento 

projekt částka 8 125,06 tis. Kč, jejíž přijetí se do konce roku 2016 neočekává. 

Rozpočtované příjmy EO se sníží na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu:  

s ÚZ 54515835 s org 15025 o částku                                                               2 280 000,00 Kč, 

s ÚZ 54515835 s org 15026 o částku                                                               5 100 000,00 Kč, 

s ÚZ 54515825 s org 10063 o částku                                                               7 562 562,00 Kč. 

Dále se rozpočtované příjmy EO snižují na položce 4213 – Investiční přijaté transfery ze 

státních fondů s ÚZ 54190877 s org 10063 o částku                                        562 501,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku   

                                                                                                                         15 505 063,00 Kč. 
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g) Úpravy rozpočtu o metodické vlivy 

 

  0          

             

h) rozpočtová opatření schválena RMH na základě pravomoci svěřené ZMH dle  

      usn. č. 180/6ZM/2011 ze dne 20.6.2011 a usn. č. 952/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013 

  

 

č. 79. V roce 2016 získá město Havířov na příjmovou položku 4111 – Neinvestiční přijaté 

transfery z VPS SR účelovou dotaci na výdaje spojené s volbami do Senátu Parlamentu ČR  

a do zastupitelstev krajů ve výši 1 765 110,- Kč. 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z VPS 

SR zvyšují s ÚZ 98193 o částku                                                                       1 765 110,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje ORG se zvyšují s ÚZ 98193 o částku                          1 765 110,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování a příjmy a výdaje budou evidovány s ÚZ 98193. 

  

 

č. 80. Na základě usn. zastupitelstva kraje č. 20/2077 ze dne 23.6.2016 a na základě Smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (č. 03705/2016/SOC) obdrží město 

Havířov účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje určenou pro příspěvkovou organizaci 

Sociální služby města Havířova k úhradě uznatelných nákladů sociální služby Centrum 

drogové pomoci. 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4122 –Neinvestiční transfery přijaté od 

krajů zvyšují s ÚZ 351 (org 7001) o částku                                                       347 000,00 Kč. 

Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro SSmH na položce 5336 – Neinvestiční 

transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 351 o částku                347 000,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování. 

č. 81. Na základě rozhodnutí č.1 Ministerstva vnitra č.j. UT-17211/2016 získalo město  

Havířov neinvestiční dotaci 74 060,00 Kč. Tyto finanční prostředky jsou účelově určeny na 

úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením za II. čtvrtletí r. 2016. 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze SR s ÚZ 14137 zvyšují o částku                                                                      74 060,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OKS se s ÚZ 14137 zvyšují o částku                               74 060,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 82. Na základě žádosti o poskytnutí finančních prostředků v souladu s § 37, odst. 6 a 7 zák. 

č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) získá město Havířov od Ministerstva zemědělství 

neinvestiční dotaci na úhradu nákladů na činnost lesního hospodáře za III. čtvrtletí roku 2016 

ve výši 34 526,00 Kč. 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze SR zvyšují s ÚZ 29008 o částku                                                      34 526,00 Kč  

a rozpočtované výdaje OŽP se zvyšují s ÚZ 29008 o částku                              34 526,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

  

 

č. 83. Na základě Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje č. 01668/2016/SOC se navyšuje dotace z částky 6 645 000,- Kč na 

částku 6 825 000,00 Kč, tyto prostředky jsou účelově určeny pro příspěvkovou organizaci 
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Sociální služby města Havířova k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených 

v krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020.  

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy EO na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů s ÚZ 13305 (org 7001) o částku                                                           180 000,00 Kč 

a zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro Sociální služby města Havířova na položce 

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 13305 o částku                     

                                                                                                                              180 000,00 Kč. 

 

 

č. 84. Na základě Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje č. 02156/2016/SOC se navyšuje dotace z částky 5 917 000,- Kč na 

částku 6 271 000,00 Kč, tyto prostředky jsou účelově určeny pro příspěvkovou organizaci 

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb k úhradě uznatelných 

nákladů sociálních služeb zařazených v krajské síti sociálních služeb, která je součástí 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 

2020. 

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy EO na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů s ÚZ 13305 (org 7002) o částku                                                           354 000,00 Kč 

a zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro SANTÉ – centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb na položce 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím s ÚZ 13305 o částku                                             354 000,00 Kč. 

 

č. 85. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  

č. 15_005/0000504-01 ze dne 4.10.2016 byly městu Havířovu poukázány finanční prostředky 

ve výši 833 431,20 Kč. Jedná se o 1. zálohovou platbu na projekt „Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání v ORP Havířov“.  

Rozpočtované příjmy EO se tímto navýší na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze SR s ÚZ 103533063 o částku                                                         745 702,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 o částku                                                                                    87 730,00 Kč.  

A současně se rozpočtované výdaje OSRM – oddělení strategického rozvoje  s  

ÚZ 103533063 zvýší o částku                                                                             745 702,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 o částku                                                                                    87 730,00 Kč.  

Dotace podléhá vyúčtování. 
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Závěr 
 

Celkové příjmy, včetně konsolidačních položek, jsou po rozpočtových úpravách V. ve výši 

1 727 316,78 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci jsou ve výši 1 262 841,67 tis. Kč. 

Celkové příjmy (po konsolidaci) klesly oproti RÚ IV. o 3 101,59 tis. Kč.  

 

V následující tabulce je vliv rozpočtových úprav na podíl jednotlivých příjmových tříd po 

konsolidaci na celkových příjmech (v %):    

 

Příjmová třída 

Schválený 

rozpočet            

r. 2016 

Upravený rozpočet IV. 

+ rozpočtová opatření 

v pravomoci RMH 

r. 2016 

Upravený 

rozpočet V. 

r. 2016 

tř. 1 - daňové příjmy 73,91 73,00 73,89 

tř. 2 - nedaňové příjmy 2,19 2,97 3,25 

tř. 3 - kapitálové příjmy 0,29 0,28 0,28 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 76,39 76,25 77,42 

tř. 4 - přijaté transfery 23,61 23,75 22,58 

tř. 1 až 4 - příjmy celkem 100,00 100,00 100,00 

 

 

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 1 625 193,35 tis. Kč. Výdajové 

konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 16 633,68 tis. Kč a jejich upravený 
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rozpočet je 464 475,11 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky). Výdaje 

po konsolidaci se oproti RÚ IV. snížily o 12 390,27 tis. Kč a jejich upravený rozpočet je 

1 160 718,24 tis. Kč.  

 

Po těchto úpravách se rozpočtované saldo změnilo z částky + 92 834,75 tis. Kč na částku 

+102 123,43 tis. Kč (opačné hodnoty pak platí pro část rozpočtu Financování). 

 

V následující tabulce je přehled počátečních a konečných stavů na účtech účelových fondů  

(v tis. Kč):   

 

Účet 

Počáteční stav 

k 1.1.2016 
Konečný stav k 31.12.2016 

Schválený 

rozpočet 
Skutečnost 

Schválený 

rozpočet 

Upravený                      

rozpočet IV. 

Upravený                      

rozpočet V. 

FRR 37 494,00 46 156,25 27 498,00 63 589,80 63 589,80 

FRHA 15 308,00 16 051,24 10 450,00 21 238,32 21 238,32 

FŽP 409,00 460,99 189,00 450,51 539,48 

FNB 24 545,00 31 116,32 9 938,00 40 446,87 33 101,87 

FB 2 075,00 2 276,05 1 316,00 1 258,55 1 440,88 

FVPA 37 928,00 43 969,98 30 732,00 60 792,53 39 809,91 

Celkem účelové fondy 117 759,00 140 030,83 80 123,00 187 776,58 159 720,26 

SF 2 904,00 3 487,56 2 939,00 3 052,84 3 052,84 

ZBÚ 9 431,00 57 641,28 0,00 0,00 37 345,00 

Celkem 130 094,00 201 159,67 83 062,00 190 829,42 200 118,10 

 

 

Rozpočtové rezervy EO (tis. Kč): 

 

Rozpočtové rezervy EO 

Schválený 

rozpočet  

r. 2016 

Upravený                   

rozpočet IV. 

+ přesuny                              

r. 2016 

Upravený 

rozpočet V. 

r. 2016 

Neinvestiční nespecifikovaná rezerva 3 000,00 3 389,88 0,00 

Rezerva ZŠ Frýdecká (Norské fondy) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Rezerva na úhradu finančního vypořádání 150,00 0,00 0,00 

Spolufinancování výměny stávajících ručně 

plněných kotlů na tuhá paliva 
2 500,00 1 947,00 1 934,92 

Rezerva na krytí případného výpadku výnosů města 

z RUD (rozpočtové určení daní) 
9 500,00 9 500,00 0,00 

Celkem 16 150,00 15 836,88 2 934,92 
 

 
 

Tok a tvorba peněžních prostředků na ZBÚ po konsolidaci (tis. Kč) 
 

Počáteční stav k 1.1.2016 57 641,28 

Převod výsledku hospodaření r. 2015 na FRR -48 667,41 

Převod na vkladový účet z FVPA +30 000,00 

Příjmy celkem +1 262 841,67 
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Výdaje celkem -1 160 718,24 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +395 029,74 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -498 194,74 

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního 

sektoru 0,00 

Zapojení fondů do výdajů a financujících operací +191 908,46 

z toho: FRR 35 095,36 

 

 

FRHA 4 860,00 

 

 

FŽP 220,00 

 

 

FNB 134 852,00 

 

 

FB 1 721,10 

 

 

FVPA 10 000,00 

 

 

SF 5 160,00 

 Příjmy fondů -192 495,76 

z toho: FRR 1 107,72 

 

 

FRHA 10 781,82 

 

 

FŽP 264,29 

 

 

FNB 138 906,83 

 

 

FB 968,45 

 

 

FVPA 35 753,65 

 

 

SF 4 713,00 

 Konečný stav k 31.12.2016 (výsledek hospodaření) 37 345,00 

Změna stavu účtu ZBÚ +20 296,28 

 


