
Důvodová zpráva: 
 

Navrhované rozpočtové úpravy III. obsahují změny rozpočtu na základě usnesení 

zastupitelstva a rady města mající vazbu na rozpočet města. Dále jsou zde úpravy, které 

zapojují účelové transfery poskytnuté ze SR a MSK. V RÚ III. je také zahrnuto zapojení 

účelových fondů do výdajů a vypořádání fondů za rok 2016.  

Těmito úpravami se zvyšují příspěvky na provoz mateřským a základním školám, k zvýšení 

výdajů dochází také u DSH, SSmH a SANTÉ o přijaté neinvestiční dotace na 

spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb.  Jsou zde zahrnuty změny 

v souvislosti s dosaženou skutečností: přijaté sankční platby, příjmy z dobývacího prostoru, 

přijatá pojistná plnění, výnosy z loterií. 

 

 

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. 43. ZMH usn. č. 710/18ZM/2017 ze dne 24.4.2017 schválilo „Zapojení schválené 

nespecifikované rezervy OŠK pro rok 2017“, na jehož základě dochází k následujícím 

rozpočtovým úpravám: 

 

a)  Zvýšení příspěvků na provoz o dofinancování plavání žáků ZŠ v r. 2017: 

ZŠ 1. máje 67 760,00 Kč 

ZŠ Frýdecká 37 840,00 Kč 

ZŠ Gen. Svobody 57 200,00 Kč 

ZŠ Gorkého 47 080,00 Kč 

ZŠ Jarošova 22 000,00 Kč 

ZŠ K. Světlé 49 720,00 Kč 

ZŠ Kpt. Jasioka 15 400,00 Kč 

ZŠ M. Kudeříkové 27 280,00 Kč 

ZŠ M. Pujmanové 46 640,00 Kč 

ZŠ Mládežnická 64 240,00 Kč 

ZŠ Moravská 35 640,00 Kč 

ZŠ Na Nábřeží 44 000,00 Kč 

ZŠ Selská 7 260,00 Kč 
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ZŠ Školní 15 400,00 Kč 

ZŠ Zelená 14 960,00 Kč 

ZŠ Žákovská 46 200,00 Kč 

Celkem 598 620,00 Kč 

 

b) Zvýšení příspěvku na provoz právního subjektu o „dofinancování výjimky z počtu žáků na 

období leden - srpen 2017“: 

ZŠ a MŠ Selská (ZŠ Selská) s ÚZ 00000                                                           752 000,00 Kč 
 

c) Zvýšení příspěvku na provoz právního subjektu o „dofinancování nerentabilního provozu“: 

ZŠ Školní s ÚZ 00000                                                                                           20 000,00 Kč. 
 

Tato navýšení příspěvků na provoz právních subjektů (body a až c) budou řešena snížením 

rozpočtovaných výdajů OŠK  o částku                                                            1 370 620,00 Kč. 

 

 

č. 44. Na základě usnesení Zastupitelstva města č. 712/18ZM/2017 ze dne 24.4.2017 dojde ke 

sloučení mateřských škol – MŠ Kosmonautů a MŠ Balzacova k 1.8.2017. Nástupnickou 

organizací bude MŠ Balzacova a bude jí zvýšen příspěvek na provoz o nevyčerpaný příspěvek 

MŠ Kosmonautů. 

Tímto se příspěvek na provoz s ÚZ 00000:   

MŠ Kosmonautů snižuje o částku                                                                      331 000,00 Kč   

a současně se MŠ Balzacova zvyšuje o částku                                                   331 000,00 Kč.  

 

 

 

č. 45. RMH usn.č. 3175/65RM/2017 ze dne 24.05.2017 doporučila ZMH schválit „Čerpání 

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

městě Havířově II./2017“ v celkové výši 213 850,- Kč: 

 

1. pro MP Havířov: 

85 000,00 Kč na zakoupení bezpečnostního zařízení WatchGuard Firebox T50  

                                   s 3 letou licencí Basic Security Suite (WW) 

 

2. pro KP: 

75 000,00 Kč na pořízení 2 ks odvlhčovačů zn. EKOTEZ TE-40 s přídavným topením 

pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov - Město a Havířov - 

Životice 

 

3. pro příspěvkové organizace: 

a)   20 610,- Kč na nákup vybavení dětského dopravního hřiště pro MŠ Petřvaldská, 

b)   33 240,- Kč na nákup jízdních kol, koloběžek, cyklistických přileb a chráničů pro 

SSRZ. 

 

Tímto se zvyšuje příspěvek na provoz:  

MŠ Petřvaldská s ÚZ 113 o částku                                                                      20 610,00 Kč, 

SSRZ s ÚZ 113 o částku                                                                                       33 240,00 Kč. 

Výdaje MP se zvyšují s ÚZ 113 o částku                                                             85 000,00 Kč 

a současně  se  zvyšují i výdaje KP s ÚZ 113 o částku                                        75 000,00 Kč. 

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

                                                                                                                              213 850,00 Kč. 
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Také dochází ke zvýšení konsolidační položky 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů  

o částku                              213 850,00 Kč 

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

                                                                                                                              213 850,00 Kč. 

 

č. 46. ZMH usn.č. 637/16ZM/2017 ze dne 23.01.2017 schválilo podání žádostí o dotace ze 

státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017. Na základě 

obdržených rozhodnutí Ministerstva vnitra o poskytnutí neinvestičních dotací budou tyto 

dotace zapracovány do rozpočtu a týkají se tří dílčích projektů: 

„Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“, 

„Asistent prevence kriminality 2017“, 

„Ženy naučte se bránit II“. 

Zdrojem financování spoluúčasti města Havířova je fond bezpečnosti. 

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

ze SR s ÚZ 14032 zvyšují o částku                                                                     731 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje MP se zvyšují (projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče 

s dětmi“) o částku s ÚZ 14032                                     112 000,00 Kč  

a zároveň se rozpočtované výdaje MP s ÚZ 00113 zvyšují o částku                   29 800,00 Kč. 

Výdaje MP se zvyšují s ÚZ 14032 (projekt „Asistent prevence kriminality 2017“) o částku                                                                                                 

                                                                                                                              562 000,00 Kč 

a současně se výdaje MP zvyšují s ÚZ 00113 o částku                                      100 800,00 Kč. 

Dále se rozpočtované výdaje MP zvyšují s ÚZ 14032 (projekt „Ženy naučte se bránit II“)  

o částku                                                                                                                   57 000,00 Kč                                     

a současně se výdaje MP zvyšují s ÚZ 00113 o částku                                          6 400,00 Kč. 

 

 

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

                                                                                                                              137 000,00 Kč. 

Také dochází ke zvýšení konsolidační položky 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů  

o částku                              137 000,00 Kč 

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

                                                                                                                              137 000,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování. 

 

 

č. 47 . Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č.j. MPSV-2017/77966-224 

ze dne 4.5.2017 byla městu Havířovu přiznána neinvestiční účelová dotace na výkon sociální 

práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 3 974 749,- Kč.  

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

transfery ze SR s ÚZ 13015 o částku                                                              3 974 749,00 Kč  

a současně se rozpočtované výdaje ORG s ÚZ 13015 zvyšují o částku         3 974 749,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování a příjmy a výdaje budou evidovány s ÚZ 13015. 

 

 

č. 48. ZMH usn. č. 540/14ZM/2016 ze dne 26.9.2016 schválilo žádost o finanční podporu 

v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2017 na projekt „Předcházení 

sociálnímu vyloučení v Havířově“. Na základě rozhodnutí č. 05591/2017-KRP Úřadu vlády 

ČR ze dne 11.4.2017 byla městu přiznána dotace ve výši 294 982,00 Kč, podíl města ve výši 

35 694,- Kč hradí město ze svých prostředků. Zdrojem financování spoluúčasti města 

Havířova je fond bezpečnosti. 
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Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze SR s ÚZ 04428 zvyšují o částku                                                                     294 982,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje ORG se zvyšují o částku s ÚZ 04428              294 982,00 Kč  

a zároveň se rozpočtované výdaje ORG zvyšují s ÚZ 00113 o částku                35 694,00 Kč. 

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

                                                                                                                                35 694,00 Kč. 

Také dochází ke zvýšení konsolidační položky 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů  

o částku                                 35 694,00 Kč 

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

                                                                                                                                35 694,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování. 

 

 

č. 49. Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č. OPZ/4.1/033/0002852 ze 

dne 4. 4. 2017 získalo město Havířov 1. část účelové dotace v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost na projekt „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ 

ve výši 1 944 765,18 Kč. 

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

ze SR zvyšují s ÚZ 104513013, org 16044 o částku                                        1 740 054,00 Kč 

a s ÚZ 104113013, org 16044 o částku                                                               204 713,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje ORG se zvyšují s ÚZ 104513013 org 16044 o částku 1 740 054,00 Kč 

a s ÚZ 104113013 org 16044 o částku                                                                204 713,00 Kč. 

 

 

 

 

č. 50.  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 639 445,00 Kč. Jedná se o 2. zálohovou platbu na projekt „Místní akční 

plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov“.  

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

transfery ze SR s ÚZ 103533063 org 16002 o částku                                       572 135,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 org 16002 o částku                                                                  67 310,00 Kč.  

A současně se rozpočtované výdaje OSRM – oddělení strategického rozvoje                                           

s ÚZ 103533063 org 16002 zvyšují o částku                                                      572 135,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 org 16002 o částku                                                                  67 310,00 Kč.  

Dotace podléhá vyúčtování. 

 

 

č. 51. Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č. 

CZ.06.1.37/0.0/15_016/0000748 ze dne 4. 5. 2017 byla městu Havířovu přiznána dotace na 

akci „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada – 2. etapa“ ve výši 7 716 274,08 Kč, 

z toho je část investiční ( pol.4216) ve výši 7 629 154,08 Kč a část neinvestiční (pol. 4116) 

87 120 Kč. Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 je tato dotace rozpočtována v příjmech EO 

na položce 4216 ve výši 4 200 000 Kč a OSRM má tuto částku ve výdajích.  

 

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

transfery ze SR s ÚZ 00000 org 4002 o částku                                              4 200 000,00 Kč. 

Příjmy EO se na položce 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR zvyšují: 

s ÚZ 107517016 s org 4002 o částku                                                                     82 280,00 Kč, 
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s ÚZ 107117015 s org 4002 o částku                                                                       4 840,00 Kč, 

Příjmy EO se na položce 4216 – Ostatní investiční transfery ze SR zvyšují: 

s ÚZ 107517969 s org 4002 o částku                                                                7 205 313,00 Kč, 

s ÚZ 107117968 s org 4002 o částku                                                                   423 842,00 Kč, 

 

Současně se rozpočtované výdaje OSRM – oddělení investic zvyšují celkem o částku 

                                                                                                                           3 516 275,00 Kč:  

s ÚZ 107517016 s org 4002 o částku                                                                     82 280,00 Kč, 

s ÚZ 107117015 s org 4002 o částku                                                                       4 840,00 Kč, 

s ÚZ 107517969 s org 4002 o částku                                                                3 238 646,00 Kč, 

s ÚZ 107117968 s org 4002 o částku                                                                   190 509,00 Kč, 

 

 

č. 52.  Na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/15-

_019/0001522 ze dne 16.3.2017 byla městu Havířovu přiznána investiční dotace na akci 

„Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov - Podlesí“ ve výši 1 311 864,40 Kč.  

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

ze SR s ÚZ 106515974 org 15025 o částku                                                     1 311 865,00 Kč. 

Současně se rozpočtované výdaje OSRM – oddělení investic s ÚZ 106515974 org 15025 

zvyšují  o částku                                                                                                1 311 865,00 Kč. 

 

 

 

 

 

 

č. 53. Na základě závěrečného účtu města Havířova za rok 2016 se budou realizovat tyto 

převody mezi účelovými fondy prostřednictvím účtu ZBÚ (Kč): 

 

 Upravený rozpočet IV.  

r. 2017 

Převod z FRR na ZBÚ 53 182,00 

Převod ze ZBÚ na FŽP 53 182,00 

Převod z FRR na ZBÚ 73 117,00 

Převod ze ZBÚ na FB 73 117,00 

Převod z FRR na ZBÚ 2 140 598,00 

Převod ze ZBÚ na FNB 2 140 598,00 

Převod z FRR na ZBÚ 48 834,00 

Převod ze ZBÚ na FVPA 48 834,00 

Převod z FRHA na ZBÚ 511 953,00 

Převod ze ZBÚ na FRR 511 953,00 

Převod z FB na ZBÚ 93 239,00 

Převod ze ZBÚ na FRR 93 239,00 

Převod ze SF na ZBÚ 38 414,00 

Převod ze ZBÚ na FRR 38 414,00 

Celkem 5 918 674,00 

 

Tímto rozpočtovým opatřením se změna stavu účtu FRR zvýší o částku        1 672 125,00 Kč, 

 

změna stavu účtu FŽP se sníží o částku                                                               53 182,00 Kč, 
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změna stavu účtu FNB se sníží o částku                                                          2 140 598,00 Kč, 

změna stavu účtu FB se zvýší o částku                                                                  20 122,00 Kč, 

změna stavu účtu FVPA se sníží o částku                                                             48 834,00 Kč, 

změna stavu účtu FRHA se zvýší o částku                                                          511 953,00 Kč, 

změna stavu účtu SF se zvýší o částku                                                                  38 414,00 Kč. 

 

Příjmová konsolidační položka 4133 – Převody z vlastních rezervních fondů se zvyšuje        

o částku                                                                                                              2 315 731,00 Kč, 

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

                                                                                                                           2 959 337,00 Kč, 

příjmová konsolidační položka 4139 – Převody z vlastních fondů se zvyšuje o částku     

                                                                                                                             643 606,00 Kč. 

Výdajová konsolidační položka 5344 – Převody vlastním rezervním fondům se zvyšuje        

o částku                                                                                                                643 606,00 Kč, 

výdajová konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům se zvyšuje       

o částku                                                                                                              2 959 337,00 Kč,  

výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje             

o částku                                                                                                              2 315 731,00 Kč. 

Změna stavů účtů a příjmových a výdajových konsolidačních položek se týkají EO. 

 

 

 

 

 

 

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 

 

č. 54.  Na základě rozhodnutí porady vedení města budou navýšeny výdaje kanceláře 

primátora na propagaci města formou podpory natáčení internetového seriálu „Lajna“ 

z hokejového prostředí. 

Tímto se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva snižují o částku                                                                                                                  

                                                                                                                              250 000,00 Kč. 

a rozpočtované výdaje KP se navýší o částku                                                    250 000,00 Kč. 

 

 

    

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku 

 

   0 

 

 

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci) 

  

č. 55. Porada vedení dne 27.12.2016 vzala na vědomí zadání veřejné zakázky „ Rekreační 

tuzemské pobyty dětí v roce 2017“ společnosti ROTA PÍSEČNÉ s.r.o., Písečné nad Dyjí, 

IČO: 28146743. OŠK má ve svých výdajích (v rámci schváleného rozpočtu) prostředky na 

rekreační tuzemské pobyty dětí, které bude realizovat příspěvková organizace ASTERIX. 

Rozpočtované výdaje OŠK se sníží o částku 194,00 tis. Kč a navýší se příspěvek na provoz 

pro příspěvkovou organizaci ASTERIX o částku 194,00 tis. Kč. 

Tímto se rozpočtované výdaje OŠK snižují o částku                                          194 000,00 Kč 
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a rozpočtovaný příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci ASTERIX se zvyšuje o 

částku                                                                                                                    194 000,00 Kč. 

Příspěvková organizace ASTERIX je povinna tuto dotaci vyúčtovat a nevyčerpanou část 

dotace vrátit. 

 

 

 

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce) 

 

   0 

 

 

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

č. 56. Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 byla v příjmech EO  rozpočtována dotace ve výši 

1 000 000 Kč na akci „Demolice obytného domu na ul. Obránců míru 9-15, Havířov – 

Šumbark. 

Tato dotace byla na účet města připsána v prosinci roku 2016 ve výši 1 158 323,00 Kč  

a v roce 2016 také vyčerpána. 

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

transfery ze SR s ÚZ 00000 org 14025 o částku                                            1 000 000,00 Kč 

dále pak výdaje OSRM – oddělení investic se sníží s ÚZ 00000 o částku    1 000 000,00 Kč. 

 

 

č. 57. Dne 2.6.2017 město Havířov získalo 2. část finančních prostředků na dofinancování 

části překročených výdajů souvisejících s konáním voleb do Senátu Parlamentu České 

republiky a zastupitelstev krajů ve výši 399 518,92 Kč. Tato částka bude převedena na účet 

FRR. První část doplatku byla řešena rozpočtovým opatřením č. 36. Město žádalo 

Ministerstvo financí o doplatek překročených výdajů ve výši 726 991 Kč a byl zaslán v plné 

výši.  

Tímto se rozpočtovaný příjem EO na položce 2222 – Ostatní příjmy z finančního 

vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů s ÚZ 98193 zvyšují o částku                                                                    

                                                                                                                              399 519,00 Kč. 
V části rozpočtu Financování se pro EO změna stavu účtu FRR (položka 8115) snižuje o 

částku                                                                                                                    399 519,00 Kč. 

Rozpočtované příjmy EO, konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se 

zvyšují o částku                                                                                                     399 519,00 Kč  

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5344 – Převody vlastním rezervním 

fondům se zvyšují o částku                                                                                 399 519,00 Kč. 

 

 

 

č. 58. Na základě dosažené skutečnosti se pro EO příjem na položce 2343 – Příjmy 

dobíhajících  úhrad  z  dobývacího  prostoru a  z  vydobytých nerostů  zvyšuje  o  částku                                                                                                                     

                                                                                                                             121 880,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku  

                                                                                                                              121 880,00 Kč. 

Tato položka v roce 2017 slouží jen pro dobíhající příjmy do r. 2016, od roku 2017 tuto 

položku nahrazuje nová položka 1356. 
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č. 59. V rozpočtu OŠK bylo vyčleněno 2 500 000 Kč na akci „Zateplení fasády MŠ 

Radniční“. Dle sdělení OŠK se tato akce nebude realizovat v roce 2017 z důvodů vyšších 

nákladů na realizaci (dle projektanta 4 309 355 Kč s DPH) a časové náročnosti průběhu 

výběrového řízení. 

Tímto se rozpočtované výdaje OŠK snižují o částku                                      2 500 000,00 Kč 

a rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku                                                                                                                                    

                                                                                                                           2 500 000,00 Kč. 

 

č. 60. Na základě dosažené skutečnosti u odborů OVŽÚ, SO, SSSÚ a ORG na položce 2212 – 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů se upraví příjmy těchto odborů a současně se sníží 

položka 2329 – Příjem z ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených. Položka 2329 ve 

schváleném rozpočtu kompenzovala příjem ze sankčních plateb. 

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

subjektů u následujících odborů: 

OVŽÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                       160 800,00 Kč, 

SO se zvyšuje příjem o částku                                                                          1 837 480,00 Kč, 

SSSÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                           38 400,00 Kč, 

ORG se zvyšuje příjem o částku                                                                             1 000,00 Kč. 

Příjmy EO se na položce 2329 – Příjem z ostatních nedaňových příjmů jinde 

nezařazených snižují o částku                                                                          2 037 680,00 Kč. 

 

 

 

 

č. 61. Skutečný příjem dosažený na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 

se navýšil i 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                                                                                                                 167 630,00 Kč. 

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

účtu FB snižuje o částku                                                                                      167 630,00 Kč. 

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

                                                                                                                              167 630,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje                 

o částku                                                                                                                 167 630,00 Kč. 

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO. 

 

 

č. 62. 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                                                                                      12 110,00 Kč. 

Příjmy OŽP se současně zvyšují:  

na položce 1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o částku                                                                                                     

                                                                                                                                97 750,00 Kč 

a na položce 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa o částku   7 610,00 Kč. 

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

účtu FŽP snižuje o částku                                                                                    117 470,00 Kč. 
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Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje o částku  

                                                                                                                               117 470,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                                 117 470,00 Kč. 

 

 

č. 63. Ve schváleném rozpočtu je rozpočtovaný příjem z daně z příjmů právnických osob za 

obce ve výši 21 294 000,00 Kč. Jedná se o daň z hospodářské činnosti (HČ MRA, s.r.o.). 

Skutečná daň z příjmů PO z HČ (MRA) je 27 938 740,00 Kč.  

Tímto se pro EO rozpočtovaný příjem na položce 1122 – Daň z příjmů právnických osob 

za obce zvyšuje o částku                                                                                    6 644 740,00 Kč 

Daň z HČ (MRA) je příjmem FNB. Z rozdílu rozpočtované a skutečné daně pro EO změna 

stavu účtu FNB, položka 8115, snižuje o částku                                              6 644 740,00 Kč. 

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

                                                                                                                           6 644 740,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                              6 644 740,00 Kč. 

V tomto rozpočtovém opatření se řeší pouze daň z příjmů PO z HČ, daň z příjmů PO 

z rozpočtové činnosti bude do rozpočtu zapracována v RÚ V. na základě přiznání k dani 

z příjmu za rok 2016.   
 

 

č. 64. Ve schváleném rozpočtu je rozpočtovaný příjem z doplatku záloh na hospodářský 

výsledek z  HČ (MRA) za rok 2016 po zdanění 19 782 000,- Kč. Podle dosaženého 

hospodářského výsledku po zdanění a realizovaných zálohách je skutečný doplatek záloh 

32 830 735,73 Kč. Dle schváleného rozpočtu bude na účet FNB převedena částka 

32 830 735,73 Kč snížená o 15 000 000,00 Kč (tato částka slouží k financování výdajů 

rozpočtu města Havířova). 

Tímto se pro EO rozpočtovaný příjem na položce 4131 – Převody z vlastních fondů 

hospodářské činnosti zvyšuje o částku                                                         13 048 736,00 Kč. 

Pro EO se změna stavu účtu FNB, položka 8115, snižuje o částku              13 048 736,00 Kč. 

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

                                                                                                                         13 048 736,00 Kč, 

Výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                            13 048 736,00 Kč.  

 
 

č. 65. ORG požádal o zvýšení čerpání sociálního fondu z důvodu změn v nároku na stravovací 

poukázky zaměstnanců ve výši 990 000,- Kč. 

Tímto se rozpočtované výdaje ORG s ÚZ 00419 zvyšují o částku                    990 000,00 Kč 

a pro EO se v části rozpočtu Financování změna stavu účtu SF (položka 8115) zvyšuje  

o částku                                                                                                                 990 000,00 Kč. 

 

 

č. 66. Vzhledem k dosaženým příjmům organizačního odboru na položkách 1381, 1382 a 

1383 dochází k úpravě FVPA, na který jsou převáděny prostředky, které město získá z výnosů 

podle zákona o loteriích a jiných hrách.   

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy ORG na následujících položkách: 

1381 - Daň z hazardních her o částku                                                            3 758 590,00 Kč 

1382 - Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů            

o částku                                                                                                                  39 930,00 Kč 
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 a 1383 - Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů o částku                8 500 470,00 Kč. 

 

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

o částku                                                                                                            12 298 990,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje                                 

o částku                                                                                                             12 298 990,00 Kč 

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

fondům o částku                                                                                             12 298 990,00 Kč.  

    

                                                            

č. 67. V rámci vypořádání roku 2016 obdrželo město Havířov doplatek dotace na výkon 

agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 6 615,75 Kč. Tato částka bude převedena na účet 

FRR. 

Tímto se rozpočtovaný příjem EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze SR s ÚZ 13011 zvyšují o částku                                                                        6 616,00 Kč. 

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

částku                                                                                                                       6 616,00 Kč. 

Rozpočtované příjmy EO, konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se 

zvyšují o částku                                                                                                         6 616,00 Kč  

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5344 – Převody vlastním rezervním 

fondům se zvyšují o částku                                                                                     6 616,00 Kč. 

 

 

č. 68.  Na účet města bylo připsáno pojistné plnění v celkové výši 570 038,- Kč. Pojistné 

plnění je určeno ZŠ 1. Máje ve výši 566 492 Kč k úhradě vzniklých vodovodních škod na 

vybavení školy (malby, koberce, výpočetní technika, telefonní ústředna a nábytek) a ve výši 

3 546 Kč MŠ Horymírova k úhradě nákladů spojených s vloupáním do zahradního domku 

(poškození domku + odcizení koloběžky). 

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

částku                                                                                                                   570 038,00 Kč. 

 

Příspěvek na provoz se zvyšuje:  

ZŠ 1. Máje s ÚZ 00000 o částku                                                                       566 492,00 Kč, 

MŠ Horymírova s ÚZ 00000 o částku                                                                   3 546,00 Kč. 

 

 

č. 69. Město Havířov získalo pojistná plnění v celkové výši 72 634,00 Kč. Toto pojistné 

plnění je určeno níže uvedeným příspěvkovým organizacím k úhradě vzniklých škod.  

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

částku                                                                                                                      72 634,00 Kč 

a současně se zvyšují  příspěvky na provoz s ÚZ 00000: 

Domov seniorů Havířov o částku                                                                           2 507,00 Kč 

Městská knihovna Havířov o částku                                                                    25 437,00 Kč 

Městské kulturní středisko Havířov o částku                                                       9 176,00 Kč  

Správa sportovních a rekreačních zařízení o částku                                         35 514,00 Kč. 

 

 

č. 70. Na účet města bylo ještě koncem roku 2016 připsáno pojistné plnění ve výši  

12 204,00 Kč. Pojistné plnění je určeno MŠ U kamarádů (4 614,00 Kč) za poškození krycí 

plachty pískoviště a ZŠ Školní  (7 590,00 Kč) za poškození keramické tabule ve třídě. V roce 
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2016 už tyto částky nebyly uvedeným příspěvkovým organizacím poslány a staly se součástí 

výsledku hospodaření (který se převádí do FRR), proto budou tyto platby zaslány v roce 2017 

s ÚZ 010. 

Příspěvek na provoz se zvyšuje s ÚZ 00010 následujícím příspěvkovým organizacím: 

MŠ U kamarádů o částku                                                                                       4 614,00 Kč, 

ZŠ Školní o částku                                                                                                   7 590,00 Kč. 

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

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                   12 204,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                        12 204,00 Kč 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                                      12 204,00 Kč. 

 

 

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. 41. Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-

34145/2016-17 ze dne 28.4.2017, získalo město Havířov 1. zálohovou platbu v oblasti 

prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  

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

transfery ze státního rozpočtu s ÚZ 103533063 org 1074 o částku                 725 550,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 org 1074 o částku                                                                  128 039,00 Kč. 

Současně se zvyšuje neinvestiční dotace ZŠ Mládežnická s ÚZ 103533063 (org 1074) na 

položce 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                                 

o částku                                                                                                                 725 550,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 (org 1074) o částku                                                                128 039,00 Kč. 

 

 

č. 42. 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 I. čtvrtletí roku 2017 

ve výši 33 708,00 Kč. 

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

transfery ze SR zvyšují s ÚZ 29008 o částku                                                      33 708,00 Kč  

a rozpočtované výdaje OŽP se zvyšují s ÚZ 29008 o částku                               33 708,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 71. Na základě usn. zastupitelstva kraje č. 3/215 ze dne 16.3.2017 a na základě Smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01347/2017/SOC ze dne 

15.5.2017 získá město finanční prostředky ve výši 5 960 000,- Kč, které jsou účelově určeny 

pro příspěvkovou organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 
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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. Dotace je na účet zřizovatele příjemce poskytnuta ve dvou splátkách. 

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

od krajů s ÚZ 13305 o částku                                                                         5 960 000,00 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                                          5 960 000,00 Kč. 

 

 

č. 72. Na základě usn. zastupitelstva kraje č. 3/215 ze dne 16.3.2017 a na základě Smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01258/2017/SOC ze dne 

10.5.2017 získá město finanční prostředky ve výši 12 815 000,- Kč, které jsou účelově určeny 

pro příspěvkovou organizaci Domov seniorů Havířov na financování běžných výdajů 

souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, a to v souladu 

s podmínkami uvedenými ve smlouvě. Dotace je na účet zřizovatele příjemce poskytnuta ve 

dvou splátkách. 

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

od krajů s ÚZ 13305 o částku                                                                         12 815 000,00 Kč 

a zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro Domov seniorů Havířov na položce 5336 – 

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 13305 o částku                     

                                                                                                                         12 815 000,00 Kč. 

 

č. 73. Na základě usn. zastupitelstva kraje č. 3/215 ze dne 16.3.2017 a na základě Smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01381/2017/SOC ze dne 

22.5.2017 získá město finanční prostředky ve výši 6 814 000,- Kč, které jsou účelově určeny 

pro příspěvkovou organizaci 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. Dotace je na 

účet zřizovatele příjemce poskytnuta ve dvou splátkách. 

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

od krajů s ÚZ 13305 o částku                                                                         6 814 000,00 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                     

                                                                                                                          6 814 000,00 Kč. 

 

č. 74. Na základě dopisu Správy uprchlických zařízení MV č.j.UT-11842/2017 ze dne 

18.5.2017 získalo město Havířov neinvestiční dotaci 99 740,00 Kč. Tyto finanční prostředky 

jsou účelově určeny na částečnou úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti 

s azylovým zařízením za I. čtvrtletí r. 2017. 

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

ze SR s ÚZ 14137 zvyšují o částku                                                                      99 740,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OKS se s ÚZ 14137 zvyšují o částku                               99 740,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 75. Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-

34145/2016-20 ze dne 26.5.2017, získalo město Havířov 1. zálohovou platbu v oblasti 

prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  
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Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu s ÚZ 103533063 org 1007 o částku                175 668,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 org 1007 o částku                                                                    31 001,00 Kč. 

Současně se zvyšuje neinvestiční dotace MŠ U Stromovky s ÚZ 103533063 (org 1007) na 

položce 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                                 

o částku                                                                                                                 175 668,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 (org 1007) o částku                                                                  31 001,00 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 
 

Po schválení navrhovaných rozpočtových opatření budou celkové příjmy, včetně 

konsolidačních položek, ve výši 2 031 658,47 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci 

budou ve výši 1 301 279,16 tis. Kč. V příjmech došlo k navýšení u všech příjmových tříd 

v celkové výši 70 756,75 tis. Kč (po konsolidaci). Daňové příjmy se zvýšily o 19 049,09 tis. 

Kč, nedaňové příjmy vzrostly o 1 343,81 tis. Kč, kapitálové příjmy zůstaly ve stejné výši  

a přijaté transfery se zvýšily o 50 363,85 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 III.  

r. 2017 

Upravený 

rozpočet IV.  

r. 2017 

tř. 1 - daňové příjmy 79,17 77,15 74,37 

tř. 2 - nedaňové příjmy 1,93 2,63 2,58 

tř. 3 - kapitálové příjmy 0,86 1,16 1,10 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 81,96 80,94 78,05 

tř. 4 - přijaté transfery 18,04 19,06 21,95 

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

 

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 2 336 213,39 tis. Kč, což je  

o 78 462,92 tis. Kč více než je upravený rozpočet III. (včetně konsolidačních položek). 

Výdajové konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 39 001,12 tis. Kč a jejich 

upravený rozpočet je 730 379,31 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační 
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položky). Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 39 461,80 tis. Kč než upravený rozpočet III. a 

dosáhly hodnoty 1 605 834,08 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou ve 

výši 1 276 635,99 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti RÚ III. 

zvýšila o 28 069,02 tis. Kč.  

Po úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 335 849,87 tis. Kč na částku  

- 304 554,92 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 
Skutečnost 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet III. 

Upravený 

rozpočet IV. 

FRR 63 595,00 68 460,15 85 989,00 77 645,90 76 367,71 

FRHA 21 239,00 21 755,66 17 131,00 17 647,66 17 135,71 

FŽP 460,00 546,61 240,00 380,82 551,47 

FNB 75 879,00 110 015,65 55 019,00 37 403,67 59 237,74 

FB 1 472,00 1 731,02 612,00 685,09 446,05 

FVPA 31 159,00 39 808,66 18 262,00 16 111,95 28 459,77 

Celkem účelové fondy 193 804,00 242 317,75 177 253,00 149 875,09 182 198,45 

SF 3 053,00 3 704,41 2 962,00 3 613,41 2 585,00 

ZBÚ 132 583,00 177 651,21 0,00 0,00 0,00 

Celkem 329 440,00 423 673,37 180 215,00 153 488,50 184 783,45 

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

 

Počáteční stav k 1.1.2017 177 651,21 

Převod výsledku hospodaření r. 2016 na FRR -144 840,92 

Převod ze spořícího účtu na FVPA -30 000,00 

Příjmy celkem +1 301 279,16 

Výdaje celkem -1 605 834,08 

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 +395 815,67 

z toho: FRR 135 998,84 

 

 

FRHA 4 110,00 

 

 

FŽP 220,00 

 

 

FNB 185 991,98 

 

 

FB 1 625,85 

 

 

FVPA 61 950,00 

 

 

SF 5 919,00 

 Příjmy fondů -159 736,04 

z toho: FRR 737,61 

 

 

FRHA 2,00 

 

 

FŽP 171,68 

 

 

FNB 133 073,47 
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FB 361,00 

 

 

FVPA 20 552,28 

 

 

SF 4 838,00 

 Konečný stav k 31.12.2017 (výsledek hospodaření) 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ +177 651,21 

 

 

 


