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Harmonogram zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2018“  (dále jen NRMH) 
 

 

1. fáze   

Shromažďování podkladových materiálů a sumarizace příjmové části NRMH 

a)  Zpracování tabulkových podkladů na OJ MMH  pro  účely sumarizace předpokládaných příjmů města   

     v roce 2018 a souběžného zpracování očekávaného plnění příjmů a výdajů (vč. zapojení účelových 

     fondů a SF)  k  31. 12. 2017 a návrhu na stanovení objemu výdajů v roce 2018 (vč. rozpisu do položek   

     a paragrafů). 

b)  Zpracování tabulkových podkladů  PO pro NRMH (náklady, výnosy, hospodářský výsledek, oblast 

      účelových fondů, mzdové náklady a personální záležitosti) za období skutečnost roku 2016, očekávaná 

      skutečnost roku 2017, návrh roku 2018… v kompetenci OŠK bude zpracování podkladů za MŠ, ZŠ  

      a ASTERIX.   

                                   

T: do 20. 9. 2017 

Z: vedoucí OJ  MMH a 

     ředitelé PO 

       

c)  Zpracování sumarizace příjmové části a financování (vč. návrhů na výdaje) NRMH na rok 2018. 
T: do 27. 9. 2017 

Z: vedoucí EO   

 

2. fáze 

Stanovení návrhu  limitů  závazných  ukazatelů  výdajové  části   NRMH  a vypracování podkladů pro EO ke zpracování 

NRMH  

a)  „Rozpočtové kolečko“-projednání požadavků návrhů na výdaje roku 2018 s OJ MMH a PO…za účasti zástupců  

      FV ZMH.   

 

T: 2. - 17. 10. 2017 

Z: vedení města  

      

b)  Stanovení limitů závazných ukazatelů výdajové části NRMH na rok 2018 pro jednotlivé OJ MMH a PO  

      … v případě MŠ a ZŠ budou stanoveny celkové souhrnné limity pro MŠ a ZŠ. 

T: do 23. 10. 2017 

Z: vedení města 

b) Zpracování  detailních  rozpisů  limitů závazných ukazatelů výdajové části NRMH na rok 2018 jednotlivými 

    OJ MMH (do položek a paragrafů)  a PO (do dílčích rozpisů účtů)… v kompetenci OŠK bude provedení 

    rozpisu limitů na jednotlivé MŠ, ZŠ a pro ASTERIX.  

    

T:  do 27. 10. 2017 

Z:  vedoucí OJ MMH a 

      ředitelé PO 
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3. fáze 

Zpracování NRMH a jeho projednání ve FV ZMH, RMH a ZMH  

a) Definitivní upřesnění závazných ukazatelů NRMH  na rok 2018. 

T: do 31. 10. 2017 

Z: vedení města +    

     zástupci FV ZMH 

b) Zpracování NRMH  na rok 2018. 
T: do 22. 11. 2017 

Z: vedoucí EO 

c) Expedice NRMH na rok 2018 členům RMH. 
T: do 23. 11. 2017 

Z: vedoucí KP 

d) Projednání NRMH na rok 2018 v RMH. 
T: 29. 11. 2017 

Z: vedení města 

e) Zveřejnění údajů z NRMH na rok 2018 na úřední desce a na internetu 
T: do 1. 12. 2017 

Z: vedoucí EO 

f) Expedice NRMH na rok 2018 členům ZMH a FV ZMH. 
T: do 7. 12. 2017  

Z: vedoucí KP, EO 

g) Projednání NRMH na rok 2018 ve FV ZMH 
T: 11. 12. 2017 

Z: předseda FV ZMH 

h) Projednání NRMH na rok 2018 v ZMH. 
T: 18. 12. 2017  

Z: vedení města 
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Zpracování „Návrhů rozpočtů hospodářské činnosti města Havířova na rok 2018“ ( dále jen NRHČ ) 

 
Zpracování NRHČ je v kompetenci MRA, s.r.o., - pro oblast správy bytového hospodářství a dále odboru komunálních služeb (vč. TSH, a.s.) -

pro oblast provozování kanalizace a není přímou součástí rozpočtu města Havířova. Přesto je naprosto nezbytné zabezpečit koordinaci postupu 

prací na těchto významných dokumentech, aby mohly být projednány ve FV ZMH, RMH a na zasedání ZMH dne 18. 12. 2017.  V této 

souvislosti navrhujeme, aby v rámci 2. a 3. fáze harmonogramu zpracování NRMH byly souběžně zabezpečeny následující činnosti ze strany 

výše uvedených subjektů: 

 

1. fáze 

a)  Zpracování harmonogramu záloh na hospodářský výsledek po zdanění na rok 2018. 

b)  Vyúčtování záloh a daně z příjmu z HČ za rok 2017.                 

 

T:   do 20. 9. 2017 

Z:   ředitel MRA 

       vedoucí OKS 

c)  Zpracování toku a tvorby finančních prostředků na účtu FNB (ve spolupráci s EO a OSRM oddělením    

      investic) v letech 2017 a 2018. 

T:  do 20. 9. 2017 

Z:  ředitel MRA 

2. fáze 

a)  Zpracování výnosové a nákladové části NRHČ na  rok 2018. 

T:   do 27. 9. 2017 

Z:   ředitel MRA 

      vedoucí OKS  

b)  Projednání NRHČ na rok 2018 v „Rozpočtovém kolečku“. 

T:  do 17. 10. 2017 

Z:  ředitel MRA 

      vedoucí OKS 

3. fáze 
Projednání a definitivní upřesnění výnosové a nákladové části NRHČ na rok 2018 a finančního plánu 

údržby domovního fondu města Havířova na rok 2017. 

T:  do 31. 10. 2017 

Z:  vedení města  + 

      zástupci FV ZMH   

  

Podklady, které jsou specifikovány v rámci „1. fáze“ v bodech a) a b), budou použity při přípravě NRMH na rok 2018, kdy je MRA a OKS   

předají na EO MMH.  

Finanční objemy na investice a opravy bytového fondu, dále pak čerpání prostředků FNB v letech 2017 a 2018, MRA projedná s OSRM 

oddělením investic – zde je nutno zajistit přímou hodnotovou vazbu na rozpočet města. 

Ředitel MRA a vedoucí OKS následně zabezpečí zpracování samostatných materiálů NRHČ na rok 2018 a jejich předložení k projednání 

v RMH, FV ZMH a ZMH.  


