
Důvodová zpráva: 
 

 

První úpravy rozpočtu na rok 2017 zahrnují rozpočtová opatření na základě usnesení 

zastupitelstva a rady města Havířova mající vazbu na rozpočet města. RÚ I. dále zahrnují 

navýšení výdajů OSRM formou zapojení FNB do výdajů na dofinancování akce „Výměna 

oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Havířov – III. Etapa“.  A na 

základě žádosti OÚR je v RÚ I. obsaženo rozpočtové opatření navyšující příjmy i výdaje o 

finanční prostředky získané v rámci změny č. 2  územního plánu Havířov 

 

 

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. 

 

 

Rozpočtové opatření: 

 

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

      krajského úřadu a státních orgánů 

 

 

č. 1. ZMH usn. č. 616/15ZM/2016 ze dne 19.12.2016 schválilo zapracování do rozpočtových 

úprav navýšení příjmové části rozpočtu města a navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8 pro  

r. 2017 o částku 4 000 000,00 Kč. K uvedenému navýšení příjmů a výdajů dojde na základě 

Smlouvy o spolupráci se společností OC Rotunda s.r.o., na základě které město získá finanční 

příspěvek od OC Rotunda na spolufinancování, zlepšení dopravní situace a plynulosti 

dopravy na světelných křižovatkách. 

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

částku                                                                                                                 4 000 000,00 Kč 

a rozpočtované výdaje OKS se zvyšují o částku                                              4 000 000,00 Kč. 

 

 

č. 2. RMH usn.č. 2670/56RM/2016 ze dne 21.12.2016 doporučila ZMH schválit čerpání 

Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve 

městě Havířově v celkové výši 35 000,- Kč na pořízení 2 ks navigačního a komunikačního 

systému – RescuelNavigator pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů Havířov-Město  

a Havířov-Životice. 

Rozpočtované výdaje MP se zvyšují s ÚZ 113 o částku                                      35 000,00 Kč. 

Pro EO se v části rozpočtu Financování změna stavu účtu FB zvyšuje o částku  

                                                                                                                                35 000,00 Kč. 
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Také dochází ke zvýšení konsolidační položky 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů  

o částku                                35 000,00 Kč 

a ke zvýšení konsolidační položky 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům  o částku                                                                                                                        

                                                                                                                                35 000,00 Kč. 

 

 

č. 3. ZMH usn. č. 439/11ZM/2016 ze dne 18.4.2016 schválilo uzavření smlouvy o úvěru  

s Komerční bankou, a.s. na financování prací ke snížení energetické náročnosti bytových 

domů v majetku města Havířova ve výši 160 000 000,00 Kč. Na základě rozhodnutí 

zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky byla vybrána firma HOCHTIEF CZ a.s. 

s nabídkovou cenou 169 897 366,58 Kč bez DPH (195 381 971,55 Kč včetně DPH).  

O prostředky, které nepokryje úvěr budou navýšeny výdaje OSRM – oddělení investic a to 

formou zapojení FNB do výdajů ve výši 35 381 980,00 Kč. 

Výdaje OSRM – oddělení investic se zvyšují s ÚZ 114 o částku                35 381 980,00 Kč 

a současně se pro EO změna stavu FNB, položka 8115, zvyšuje o částku    35 381 980,00 Kč. 

Konsolidační příjmová položka 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů se zvyšuje  

o částku                                                                                                            35 381 980,00 Kč     

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

o částku                                                                                                            35 381 980,00 Kč.                                   

 

 

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 

 

   0 

 

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku 

 

   0 

 

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci) 

  

   0 

 

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce) 

 

   0 

 

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

 

č. 4.  Odbor územního rozvoje získal finanční prostředky ve výši 69 696,00 Kč od subjektů  

v rámci změny č. 2  územního plánu Havířov. 

O tuto částku se navýší příjmy i výdaje OÚR. Tímto se rozpočtované příjmy OÚR (položka 

2111, § 3635) zvyšují o částku                                                                               69 696,00 Kč  

a zároveň se navýší i rozpočtované výdaje OÚR o částku                                    69 696,00 Kč.  

 

 

g) Úpravy rozpočtu o metodické vlivy 

 

   0 
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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 

 

   0 

 

Závěr 
 

 

Po navrhovaných rozpočtových opatření budou celkové příjmy, včetně konsolidačních 

položek, ve výši 1 762 221,68 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 

1 202 368,70 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) vzrostly oproti schválenému rozpočtu  

o 4 069,70 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. 2017 

Upravený rozpočet I.  

r. 2017 

tř. 1 - daňové příjmy 79,17 78,90 

tř. 2 - nedaňové příjmy 1,93 2,26 

tř. 3 - kapitálové příjmy 0,86 0,86 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 81,96 82,02 

tř. 4 - přijaté transfery 18,04 17,98 

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

 

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 2 012 528,66 tis. Kč. Výdajové 

konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 35 416,98 tis. Kč a jejich upravený 

rozpočet je 559 852,98 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky).  

Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 39 486,68 tis. Kč než schválený rozpočet a dosáhly 

hodnoty 1 452 675,68 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou ve výši  

1 167 640,68 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti schválenému 

rozpočtu nemění.  

 

Po prvních úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 214 890,00 tis. Kč na 

částku  - 250 306,98 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 1.1.2017 Konečný stav k 31.12.2017 

Schválený rozpočet 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet I. 

FRR 63 595,00 85 989,00 85 989,00 

FRHA 21 239,00 17 131,00 17 131,00 

FŽP 460,00 240,00 240,00 

FNB 75 879,00 55 019,00 19 637,02 

FB 1 472,00 612,00 577,00 
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FVPA 31 159,00 18 262,00 18 262,00 

Celkem účelové fondy 193 804,00 177 253,00 141 836,02 

SF 3 053,00 2 962,00 2 962,00 

ZBÚ 132 583,00 0,00 0,00 

Celkem 329 440,00 180 215,00 144 798,02 

 

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

 

Počáteční stav k 1.1.2017 132 583,00 

Převod výsledku hospodaření r. 2016 na FRR -100 041,00 

Převod ze spořícího účtu na FVPA -30 000,00 

Příjmy celkem 

+1 202 

368,70 

Výdaje celkem 

-1 452 

675,68 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +160 000,00 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -94 335,00 

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů 

vládního sektoru 0,00 

Zapojení fondů do výdajů a financujících operací +308 426,98 

z toho: FRR 77 651,00 

 

 

FRHA 4 110,00 

 

 

FŽP 220,00 

 

 

FNB 169 621,98 

 

 

FB 895,00 

 

 

FVPA 51 000,00 

 

 

SF 4 929,00 

 Příjmy fondů -126 327,00 

z toho: FRR 4,00 

 

 

FRHA 2,00 

 

 

FŽP 0,00 

 

 

FNB 113 380,00 

 

 

FB 0,00 

 

 

FVPA 8 103,00 

 

 

SF 4 838,00 

 Konečný stav k 31.12.2017 (výsledek hospodaření) 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ +132 583,00 

 


