
Důvodová zpráva: 
 

Navrhované rozpočtové úpravy V. zahrnují změny rozpočtu na základě usnesení 

zastupitelstva a rady města mající vazbu na rozpočet města. Tyto rozpočtové úpravy navyšují 

rozpočet o nově přijaté transfery. V RÚ V. je také zahrnuto zapojení účelových fondů do 

výdajů a zápůjčka ze SF. 

Těmito úpravami se zvyšují i snižují příspěvky na provoz mateřským a základním školám                    

a středisku volného času. V návrhu úprav rozpočtu V. se zaměřujeme více na dosaženou 

skutečnost a předpokládaný vývoj. Jsou zde zahrnuty změny v souvislosti s dosaženou 

skutečností: přijaté sankční platby, dividendy, 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. 83. Odbor školství a kultury překládá RMH (13. 9. 2017) a ZMH (25. 9. 2017) materiál 

„Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2017 v rozpočtu odboru školství 

a kultury“ v RMH dne, na jehož základě dochází k následujícímu navýšení příspěvků na 

provoz uvedených příspěvkových organizací: 

 

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

období září – prosinec 2017“: 

ZŠ a MŠ Selská (ZŠ Selská) s ÚZ 00000                                                           293 000,00 Kč 
 

b) Zvýšení příspěvků na provoz právních subjektů o dofinancování mzdových prostředků dle 

novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů s ÚZ 00000: 

 

ASTERIX 24 100,00 Kč 

ZŠ Jarošova 1 300,00 Kč 

ZŠ M. Kudeříkové 7 700,00 Kč 

ZŠ M. Pujmanové 2 700,00 Kč 

ZŠ Mládežnická 5 300,00 Kč 

ZŠ Moravská 30 500,00 Kč 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží (ZŠ Na Nábřeží) 28 800,00 Kč 
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ZŠ a MŠ Selská (ZŠ Selská) 3 400,00 Kč 

Celkem 103 800,00 Kč 

 

c) Zvýšení příspěvků na provoz právních subjektů o „Havířovskou ligu základních škol – 

umístění“ s ÚZ 00000: 

 

ZŠ M. Kudeříkové (1. místo)                                                                                                   7 000,00 Kč 

ZŠ Gen. Svobody (2. místo)                                                                                                   5 000,00 Kč 

ZŠ M. Pujmanové   (3. místo)                                                                                                                                                                                                     4 000,00 Kč 

ZŠ K. Světlé   (4. místo)                                                                                                                                                                                                              2 000,00 Kč 

ZŠ Žákovská (5. místo)                                                                                                                                                                                                               1 000,00 Kč 

Celkem 19 000,00 Kč 

 

d) Zvýšení příspěvků na provoz o „Úhradu nákladů souvisejících s užíváním tělocvičny 

v rámci projektu Pohybové výchovy MŠ“ s ÚZ 00000: 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká (2 odl.prac.) 2 000,00 Kč 

ZŠ a MŠ Zelená (odl.prac.) 1 000,00 Kč 

MŠ „U kamarádů“ 1 000,00 Kč 

MŠ ČSA 1 000,00 Kč 

MŠ E. Holuba 1 300,00 Kč 

MŠ Horymírova 1 000,00 Kč 

MŠ Lípová (1 odl.prac.) 1 300,00 Kč 

MŠ Moravská 1 000,00 Kč 

MŠ Okružní 1 300,00 Kč 

MŠ Petřvaldská (2 odl.prac.) 1 300,00 Kč 

MŠ Puškinova 1 300,00 Kč 

MŠ Radniční 1 000,00 Kč 

MŠ Sukova 1 000,00 Kč 

MŠ Švabinského 2 600,00 Kč 

MŠ U Jeslí 1 000,00 Kč 

MŠ U Topolů 1 300,00 Kč 

Celkem 20 400,00 Kč 

 

bod e)  Zvýšení příspěvku na provoz právního subjektu o „Pohybová výchova MŠ - zajištění 

trenéra a úhrada nákladů spojených s realizací projektu“ s ÚZ 00000: 

ZŠ Žákovská                    14 000,00 Kč 

 

bod f) Zvýšení příspěvku na provoz právního subjektu o „Odměnu za splnění zvláště 

mimořádných pracovních úkolů spojených s převzetím nového odloučeného pracoviště“  

s ÚZ 00000:  

MŠ Balzacova                   13 600,00 Kč 

 

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

rozpočtovaných výdajů OŠK o částku                                                               463 800,00 Kč. 

 

 

č. 84.  Zastupitelstvo dne 19.12.2016 usn.č. 618/15ZM/2016 schválilo v V. rozpočtových 

úpravách na rok 2016 poskytnutí zálohy na příspěvek na provoz na rok 2017 na 

předfinancování projektů v rámci OPVVV – podpora škol formou projektů zjednodušeného 
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vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ, s tím, že příspěvkové organizace předloží do 30. 6. 2017 

vyúčtování poskytnuté zálohy, na jehož základě jim bude příspěvek na provoz v roce 2017 

snížen. Příspěvkové organizace ve stanovém termínu vyúčtování předložily. 

 

Tímto se rozpočtované příspěvky na provoz snižují s ÚZ 00000 o částku: 

MŠ Horymírova 43 000,00 Kč 

MŠ Lípová 80 000,00 Kč 

MŠ U Kamarádů 25 000,00 Kč 

MŠ Petřvaldská 150 000,00 Kč 

MŠ U Topolů 50 000,00 Kč 

ZŠ a MŠ Frýdecká (ZŠ Frýdecká) 43 000,00 Kč 

Celkem 391 000,00 Kč 

 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se tímto zvyšují                          

o částku                                                                                                                 391 000,00 Kč. 

 

 

č. 85.  RMH usn.č. 3505/69RM/2017 ze dne 26.7.2017 schválila pořízení investičního 

majetku pro ZŠ Gorkého (vybavení učebny fyziky a chemie) a doporučila ZMH schválit 

snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 50 000,00 Kč. 

Tímto se rozpočtovaný příspěvek na provoz ZŠ Gorkého snižuje s ÚZ 00000  

o částku                                                                                                                    50 000,00 Kč 

a zároveň se poskytuje investiční příspěvek ZŠ Gorkého s ÚZ 00000 ve výši  

                                                                                                                                50 000,00 Kč. 

 

č. 86. RMH usn.č. 3398/67RM/2017 schválila přijetí peněžitého daru od společnosti Depos 

Horní Suchá, a.s. ve výši 10 000,00 Kč pro ZŠ M. Pujmanové na oslavy 30. výročí založení 

školy.  

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

o částku                                                                                                                   10 000,00 Kč. 

Zároveň se zvyšuje příspěvek na provoz ZŠ M. Pujmanové s ÚZ 00000 o      10 000,00 Kč. 

 

 

č. 87. ZMH usn.č. 728/19ZM/2017 ze dne 26.6.2017 schválila „Čerpání Fondu pro zvýšení 

bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově 

III./2017“ v celkové výši 110 000,00 Kč. Finanční prostředky budou použity na zřízení 

záznamového serveru pro nové dva kamerové body v rámci rekonstrukce železničního 

podjezdu u vlakového nádraží v Havířově – Městě. 

 

Tímto se výdaje MP zvyšují s ÚZ 113 o částku                                                 110 000,00 Kč 

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

                                                                                                                              110 000,00 Kč. 

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

o částku                              110 000,00 Kč 

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

                                                                                                                              110 000,00 Kč. 

 

 

č. 88. Na základě rozhodnutí  Ministerstva financí č.j. MF-20630/2017/1201-15 ze dne 

15.8.2017 získalo město Havířov finanční prostředky ve výši 30 000,00 Kč na úhradu 
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neinvestičních výdajů vzniklých v roce 2017  v souvislostí s přípravami volby prezidenta ČR 

v roce 2018. 

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

SR zvyšují s ÚZ 98008 o částku                                                                            30 000,00 Kč 

a zároveň se zvyšují rozpočtované výdaje ORG s ÚZ 98008 (§ 6118) o částku  30 000,00 Kč.    

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 89. Na základě sdělení Ministerstva financí ČR a Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje, odboru financí ze dne 6. 9. 2017 získá město Havířov účelovou dotaci ve výši                                 

2 124 560,00 Kč na úhradu výdajů spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR.  

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

SR zvyšují s ÚZ 98071 o částku                                                                       2 124 560,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje ORG se s ÚZ 98071  (§ 6114) zvyšují o částku           2 124 560,00 Kč.    

Dotace podléhá vyúčtování. 

 

 

č. 90. Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č. j. MPSV-2017/123580-

231 ze dne 28. 6. 2017 byla na účet města poukázána druhá splátka neinvestiční účelové 

dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017 a celková výše této dotace v roce 2017 dosáhla 

hodnoty 11 760,00 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu bylo uvažováno s dotací ve výši 

9 500 000,- Kč. Tato dotace je také určena k úhradě mzdových prostředků a povinných 

odvodů.  

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

transfery ze SR s ÚZ 13011 o částku                                                              2 260 000,00 Kč.  

Rozpočtované výdaje ORG se s ÚZ 13011 zvýší o částku                             2 260 000,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování a příjmy a výdaje budou evidovány s ÚZ 13011. 

 

 

č. 91. Na základě dvou přijatých rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajská pobočka 

v Ostravě v souladu s § 47d zákona č. 359/1999 Sb., byl městu přiznán státní příspěvek na 

výkon pěstounské péče ve výši 32 000,00 Kč a současně byl dalším rozhodnutím příspěvek na 

výkon pěstounské péče snížen o 24 000,00 Kč. 

Tímto se rozpočtované příjmy EO s ÚZ 13010 na položce 4116 – Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze státního rozpočtu zvyšují o částku                                       8 000,00 Kč 

a rozpočtované výdaje OSV se s ÚZ 13010 zvyšují o částku                                 8 000,00 Kč. 

 

 

č. 92.  Na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. CZ. 05.5.18/0.0/0.0/15-

_019/0001521 ze dne 5. 4. 2017 byla městu Havířovu přiznána investiční dotace na akci 

„Snižování spotřeby energie MŠ Mládí,  Havířov - Šumbark“ ve výši 2 358 833,65 Kč                 

a 22. 6. 2017 připsána na účet města. 

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

ze SR s ÚZ 106515974 org 15026 o částku                                                     2 358 834,00 Kč. 

Současně se rozpočtované výdaje OSRM – oddělení investic s ÚZ 106515974 org 15026                                                   

zvyšují  o částku                                                                                                2 358 834,00 Kč. 
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č. 93. 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 475 000,00 Kč. Jedná se o 3. 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                                       425 000,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 org 16002 o částku                                                                  50 000,00 Kč.  

A současně se rozpočtované výdaje OSRM – oddělení strategického rozvoje                                           

s ÚZ 103533063 org 16002 zvyšují o částku                                                      425 000,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 org 16002 o částku                                                                  50 000,00 Kč.  

 

Jelikož OSR mělo v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 vyčleněny finanční prostředky 

na uvedený projekt z vlastních zdrojů a nyní jsou nahrazeny dotačními prostředky, bude 

částka 475 000,00 Kč snížena OSR bez ÚZ. 

Tímto se rozpočtované výdaje OSRM – oddělení strategického rozvoje s ÚZ 00000 snižují 

o částku                                                                                                                475 000,00 Kč 

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

                                                                                                                             475 000,00 Kč. 

 

 

č. 94. Na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova č.770/19ZM/2017 ze dne 26. 6. 

2017 byla schválena zápůjčka ze sociálního fondu a je nutné upravit rozpočet o tuto 

skutečnost. Měsíční splátky budou činit 400,00 Kč a první splátka proběhne v měsíci září 

2017. 

Rozpočtované příjmy ORG se na položce 2460 – Splátky půjčených prostředků od 

obyvatelstva zvyšují s ÚZ 00419 o částku                                                              1 600,00 Kč. 

V části rozpočtu Financování se pro EO položka 8115 – Změna stavu účtu SF snižuje                 

o částku                                                                                                                     1 600,00 Kč. 

 

 

 

č. 95. RMH usn.č. 3506/69RM/2017 ze 28.6.2017 doporučila Zastupitelstvu města Havířov 

schválit uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci zřizovatelem  

s příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova. Finanční prostředky ve výši 

3 235 979,00 Kč jsou určeny na financování rekonstrukce objektu Nízkoprahového denního 

centra pro osoby bez přístřeší na ulici Hřbitovní 2 v Havířově – Šumbarku a výdaje budou 

investiční. Návratná finanční výpomoc se poskytuje se lhůtou splatnosti do 30. 6. 2018. 

Tímto se výdaje pro Sociální služby města Havířova navýší na položce 6451 – Investiční 

půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o                      3 235 979,00 Kč. 

Rozpočtované  výdaje  EO – neinvestiční  nespecifikovaná  rezerva  se  snižují  o  částku    

                                                                                                                           3 235 979,00 Kč. 

 

 

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 

 

č. 96. Odbor komunálních služeb požádal o navýšení výdajové části rozpočtu o 60 000,00 Kč. 

Finanční prostředky budou sloužit k úhradě nákladů na zabezpečení akce „Havířovská 

desítka“. 

Tímto se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva snižují                           

o částku                                                                                                                  60 000,00 Kč 
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a  rozpočtované výdaje OKS se zvyšují o                                                            60 000,00 Kč. 

 

 

č. 97. Odbor komunálních služeb požádal o navýšení výdajové části rozpočtu                                        

o 4 000 000,00 Kč. Finanční prostředky nebyly zapracovány ve schváleném rozpočtu na rok 

2017 nebo v něm nebyly uplatněny. Požadavek byl projednán poradou vedení dne 4. 9. 2017. 

 

Jedná se o navýšení u těchto činností: 

Oprava světelného signalizačního zařízení ul. Okrajová x Těšínská x 

Frýdecká – oprava nutná v souvislosti s realizací akce „Zlepšení 

dopravní situace na světelných křižovatkách u OC Rotunda 

630 000,00 Kč 

Odvoz a likvidace odpadu, BRKO, sběrné dvory – očekávané skutečné 

náklady  asi 76 000 tis. Kč, schválený rozpočet 72 300 tis. Kč 
3 000 000,00 Kč 

Činnosti při zajišťování veřejně prospěšných prací (svozy odpadu, 

uložení odpadu – celkový nárůst odpadu z činnosti VPP) 
370 000,00 Kč 

Celkem 4 000 000,00 Kč 

 

Tímto se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva snižují                            

o částku                                                                                                             4 000 000,00 Kč 

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

 

 

 

č. 98.  OJ 10 – Ostatní dotace a dary požádal o navýšení výdajové části rozpočtu o 666 000,00 

Kč. Poradou vedení dne 31. 7. 2017 bylo rozhodnuto, že RMH dne 13. 9. 2017 a následně 

ZMH dne 25. 9. 2017 bude předložen materiál o poskytnutí dotací ve výši 1 650 000,00 Kč 

níže uvedeným organizacím: 

1) Nemocnice s poliklinikou Havířov ve výši 1 100 000,00 Kč 

2) Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady ve výši 650 000,00 Kč. 

OJ 10 – Ostatní dotace a dary má k dispozici 1 085 000,00 Kč nevázaných finančních 

prostředků. Požadavek na navýšení výdajové části byl projednán poradou vedení dne 4. 9. 

2017. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva snižují                            

o částku                                                                                                                666 000,00 Kč 

a  rozpočtované výdaje OJ 10 – Ostatní dotace a dary se zvyšují o                666 000,00 Kč. 

 

   

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 
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f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

č. 99. V rozpočtu odboru školství a kultury došlo k úsporám z důvodu nerealizace 

rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni ZŠ M. Pujmanové. Dále pak vznikl zůstatek 

finančních prostředků po realizovaných veřejných zakázkách (rozdíl mezi skutečnými 

náklady oproti předpokladu daném v rozpočtu OŠK na rok 2017). Celkem žádal OŠK                         

o snížení výdajové části rozpočtu o 9 500 000,00 Kč.  

Tímto se rozpočtované výdaje OŠK snižují o částku                                      9 500 000,00 Kč 

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

                                                                                                                           9 500 000,00 Kč. 

 

 

č. 100. ZMH v rámci III. rozpočtových úprav schválila rozpočtové opatření č. 30, týkající se 

projektu  „Catering kultury“ z Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika-

Polsko 2014 – 2020 (dále jen „FMP“), dne 9.12.2016 byla podepsána Smlouva TS1/018  

o financování projektu.  Ke dni 15. 5. 2017 se na žádost statutárního města Havířova smluvní 

strany dohodly na odstoupení od smlouvy o financování projektu z důvodu komplikací při 

pořizování vybavení a služeb pro realizaci klíčových aktivit. V projektu nebyly čerpány žádné 

finanční prostředky. Projekt měl být z 85 % (337 460,00 Kč) financován z prostředků FMP  

a zbývajících 15 % (59 550,00 Kč) představoval podíl města Havířova. Tímto rozpočtovým 

opatřením se zapracuje tato změna do rozpočtu města. 

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

                                                                                                                                59 550,00 Kč. 

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

o částku                                                                                                                 337 460,00 Kč. 

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

rezervních fondů snižuje o částku                                                                      337 460,00 Kč 

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

účtům se snižují o částku                                                                                     337 460,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OSRM – oddělení strategického rozvoje se snižují: 

s ÚZ 00010 o částku (org 16041)                                                                         337 460,00 Kč 

s ÚZ 00000 o částku (org 16041)                                                                          59 550,00 Kč. 

 

 

č. 101. Daňová povinnost za rok 2016 je, na základě přiznání k dani z příjmů právnických 

osob, 30 523 310,00 Kč. Z této částky připadá 27 938 740,00 Kč na HČ MRA, s.r.o.,  HČ 

TSH a. s. je nulová (tyto daně byly řešeny v RÚ IV., rozpočtové opatření č. 63.)                                 

a 2 584 570,00  Kč na hlavní činnost.  

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

za obce zvyšuje o částku                                                                                   2 584 570,00 Kč 

a rozpočtované výdaje EO, položka 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím  

a státním fondům (§ 6399) se zvyšují o částku                                               2 584 570,00 Kč. 

 

 

č. 102.  Město Havířov získalo dividendy ze zisku akciových společností za rok 2016. Příjmy 

podle akciových společností (dividendy jsou po zdanění): 

 

Společnost Dividenda 

Havířovská teplárenská společnost, a.s. 4 462 500,00 Kč 

ČSAD Havířov, a.s. 3 033 965,00 Kč 
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Depos Horní Suchá, a.s. 58 344,00 Kč 

Technické služby Havířov, a.s. 1 025 933,19 Kč 

Celkem 8 580 742,19 Kč 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce 2142 – Příjmy z podílů na zisku  

a dividend o částku                                                                                           8 580 743,00 Kč. 

A pro EO dochází v části rozpočtu Financování na položce 8115 - Změna stavu 

krátkodobých prostředků na účtu FRHA ke snížení o částku                      8 580 743,00 Kč. 

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

                                                                                                                           8 580 743,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                              8 580 743,00 Kč.      

 

 

č. 103. Na základě Smlouvy o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji                    

č. 01857/2012/SOC, uzavřené mezi krajem a statutárním městem Havířov dne 16. 8. 2012, 

poskytlo město Havířov kraji dotaci v celkové výši 3 842 575,00 Kč. Tyto finanční prostředky 

byly společně s finančními prostředky kraje využity k financování sociálních služeb – azylové 

domy na území města Havířova. Nyní byly městu vráceny městu nerozdělené finanční 

prostředky ve výši 6 666,00 Kč. Tato částka bude převedena na účet FRR.  

Tímto se rozpočtovaný příjem OJ 10 - Ostatní dotace a dary na položce 2223 – Příjmy 

z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi s ÚZ 249 zvyšují o částku                                                                    

                                                                                                                                 6 666,00 Kč. 
V části rozpočtu Financování se pro EO změna stavu účtu FRR (položka 8115) snižuje                 

o částku                                                                                                                     6 666,00 Kč. 

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

zvyšují o částku                                                                                                        6 666,00 Kč  

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

fondům se zvyšují o částku                                                                                     6 666,00 Kč. 

 

 

č. 104. Na základě dosažené skutečnosti se pro EO příjem na položce 2343 – Příjmy 

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

                                                                                                                             153 469,00 Kč. 

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

položku nahrazuje nová položka 1356. 

 

Současně se zvyšuje příjem EO na položce 1356 – Příjmy úhrad za dobývání nerostů                               

a poplatků za geologické práce o částku                                                        1 783 302,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku  

                                                                                                                           1 936 771,00 Kč. 

 

 

č. 105. Odbor strategického rozvoje a majetku, oddělení strategického rozvoje požádalo                 

o snížení rozpočtu o částku 639 445,00 Kč na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

v ORP Havířov“, 2. zálohová platba.  Tato druhá zálohová platba byla řešena v rámci IV. 

rozpočtových úprav, RO. č. 50. OSRM (OSR) na základě přijaté dotace byly navýšeny jak 

příjmy, tak výdaje o výše uvedené částky s příslušnými ÚZ dotace. Jelikož OSR mělo v rámci 

schváleného rozpočtu na rok 2017 vyčleněny finanční prostředky na uvedený projekt 
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z vlastních zdrojů a nyní jsou nahrazeny dotačními prostředky, bude částka 639 445,00 Kč 

snížena bez ÚZ. 

Tímto se rozpočtované výdaje OSRM – oddělení strategického rozvoje s ÚZ 00000 snižují 

o částku                                                                                                                639 445,00 Kč 

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

                                                                                                                             639 445,00 Kč. 

 

 

č. 106. OSRM – oddělení investic požádal na základě skutečně dosažených příjmů k úpravě 

rozpočtovaných příjmů, které jsou ve výši 982 907,26 Kč.  Dále pak požádal o navýšení 

výdajové části ve výši 917 909,76 Kč, kdy se jedná o vyúčtování zálohové faktury na 

přeložku VN NN z akce Dopravní terminál Havířov. O rozdíl ve výši 66 997,50 Kč bude 

navýšena neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO. 

Tímto se rozpočtované příjmy OSRM – oddělení investic zvyšují: 

na položce 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů o částku                            32 415,00 Kč 

a  na položce 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o částku      950 493,00 Kč.                                                                               

Současně se zvyšují výdaje OSRM – oddělení investic o částku                      917 910,00 Kč  

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

                                                                                                                               64 998,00 Kč. 

 

č. 107. Odbor sociálních věcí na základě skutečně dosažených příjmů a výdajů, týkající se 

pobytů pro seniory, zdravotně postižené osoby a klienty SANTÉ (celkem 8 pobytů) , požádal 

o jejich úpravu. Tím, že byla nižší cena pobytů, byla i nižší spoluúčast seniora na úhradě za 

pobyt. Příjmy na pobyty jsou rozpočtovány u OSV ve výši 1 005 000,00 Kč a OSV 

přepokládá plnění 764 000,00 Kč. Naopak ve výdajích dochází k nižšímu čerpání a k úspoře 

634 000,00 Kč. O rozdíl ve výši 393 000,00 Kč se posílí neinvestiční nespecifikovaná rezerva 

ekonomického odboru. 

Tímto se rozpočtované příjmy OSV na položce 2111 – Příjmy z poskytování služeb                       

a výrobků snižují o částku                                                                                   241 000,00 Kč 

a rozpočtované výdaje OSV se snižují o částku                                                  634 000,00 Kč. 

Dále pak se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují                

o částku                                                                                                                 393 000,00 Kč. 

 

 

č. 108. Na základě dosažené skutečnosti u odborů OVŽÚ, OŠK, SSSÚ, ORG, OSRM a SO 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 a byla 

rozpočtována ve výši 6 000 000,00 Kč.  Vzhledem k pokrytí rozpočtované částky na této 

položce, bude rozdíl v rozpočtované částce a skutečným plněním sankčních plateb převeden 

na neinvestiční nespecifikovanou rezervu EO. 

 

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

subjektů u následujících odborů celkem o 3 358 903,00 Kč z toho: 

OVŽÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                         53 200,00 Kč, 

OŠK se zvyšuje příjem o částku                                                                               1 210,00 Kč                                                                    

SSSÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                           92 101,00 Kč, 

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

OSRM – oddělení investic o částku                                                                      10 000,00 Kč 

SO se zvyšuje příjem o částku                                                                          3 201 392,00 Kč. 
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Příjmy EO se na položce 2329 – Příjem z ostatních nedaňových příjmů jinde 

nezařazených snižují o částku                                                                          1 475 690,00 Kč. 

Dále pak se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují                

o částku                                                                                                              1 883 213,00 Kč. 

 

 

č. 109.  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. 

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

o částku                                                                                                                 164 197,00 Kč. 

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

účtu FB snižuje o částku                                                                                      164 197,00 Kč. 

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

                                                                                                                              164 197,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje                 

o částku                                                                                                                 164 197,00 Kč. 

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO. 

 

 

č. 110. 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                                                                                      23 900,00 Kč. 

a současně také na položce 1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

o částku                                                                                                                103 266,00 Kč. 

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

účtu FŽP snižuje o částku                                                                                    127 166,00 Kč. 

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

                                                                                                                               127 166,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                                 127 166,00 Kč. 

 

 

č. 111. Vzhledem k dosaženým příjmům organizačního odboru na položkách 1381 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                                                            8 127 400,00 Kč 

1383 - Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů o částku                           4 080,00 Kč. 

 

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

o částku                                                                                                              8 131 480,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje                                 

o částku                                                                                                              8 131 480,00 Kč 

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

fondům o částku                                                                                               8 131 480,00 Kč.  
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č. 112. Na příjmové položce „2322 – Přijaté pojistné náhrady“ jsou přijata pojistná plnění, 

která jsou OKS. Tato pojistná plnění byly vyplaceny městu v důsledku pojistných událostí, 

jejichž následky hradil odbor komunálních služeb (pak se o tyto příjmy navýší výdaje OKS). 

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

o částku                                                                                                                 290 000,00 Kč 

a současně se navýší i výdaje OKS s ÚZ 00000 o částku                                   290 000,00 Kč. 

 

 

č. 113. Město Havířov získalo pojistná plnění v celkové výši 58 793,00 Kč. Pojistné plnění ve 

výši 37 856,- Kč je určeno Městskému kulturnímu středisku Havířov a 20 937,00 Kč pro 

Správu sportovních a rekreačních zařízení Havířov k úhradě vzniklých škod.  

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

o částku                                                                                                                    58 793,00 Kč 

a současně se zvyšují  příspěvky na provoz s ÚZ 00000: 

Městské kulturní středisko Havířov o částku                                                     37 856,00 Kč,  

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov o částku                          20 937,00 Kč. 

 

 

č. 114.  Na účet města byla připsána pojistná plnění v celkové výši 14 063,00 Kč. Pojistné 

plnění je určeno MŠ U kamarádů ve výši 2 961,00 Kč za poškození skleněné výplně okna 

v MŠ. Dále pak pojistné plnění pro ZŠ Školní ve výši 11 102,00 Kč za škody způsobené při 

vodovodní havárii.  

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

                                                                                                                                14 063,00 Kč. 

Dále pak se rozpočtovaný příspěvek na provoz zvyšuje pro příspěvkové organizace:                                      

MŠ U kamarádů o částku                                                                                       2 961,00 Kč, 

ZŠ Školní o částku                                                                                                 11 102,00 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. 76. Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-

34145/2016-21 ze dne 2.6.2017, 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 1060 o částku                 571 638,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 org 1060 o částku                                                                  100 878,00 Kč. 

Současně se zvyšuje neinvestiční dotace ZŠ Žákovské s ÚZ 103533063 (org 1060) na 

položce 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                                 

o částku                                                                                                                 571 638,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 (org 1060) o částku                                                                100 878,00 Kč. 
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č. 77. Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-

34145/2016-25 ze dne 30. 6. 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 1017 o částku                164 577,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 org 1017 o částku                                                                    29 043,00 Kč. 

Současně se zvyšuje neinvestiční dotace MŠ Mládí s ÚZ 103533063 (org 1017) na položce 

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku                                                                                                                  

                                                                                                                              164 577,00 Kč 
a s ÚZ 103133063 (org 1017) o částku                                                                  29 043,00 Kč. 

 

 

č. 78. 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 II. čtvrtletí roku 2017 

ve výši 34 083,00 Kč. 

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

transfery ze SR zvyšují s ÚZ 29008 o částku                                                      34 083,00 Kč  

a rozpočtované výdaje OŽP se zvyšují s ÚZ 29008 o částku                               34 083,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 79. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/121 ze dne 16. 3. 2017 získalo město 

neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro Městské kulturní středisko 

Havířov. Finanční prostředky ve výši 300 000,- Kč jsou určeny na dva projekty a to: 

- „8. ročník Mezinárodního varhanního festivalu VOX ORGANI“ ve výši 150 000,- Kč 

- „Havířovské slavnosti 2017“ ve výši 150 000,- Kč 

v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017“. 

Transfer dotací bude realizován přes účet zřizovatele. 

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

krajů zvyšují s ÚZ 341 o částku                                                                         300 000,00 Kč. 

Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro MKS Havířov na položce 5336 – Neinvestiční 

transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 341 o částku                300 000,00 Kč. 

Dotace podléhají vyúčtování. 

 

 

č. 80. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2253 ze dne 22.9.2016 a na základě 

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05992/2016/EP ze dne 

8.11.2016 získalo město Havířov 2. splátku neinvestiční dotace ve výši 76 770,02 Kč. Tyto 

finanční prostředky jsou určeny pro Základní školu Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední 

Suchá) na realizaci aktivit projektu „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ 

realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  

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

od krajů s ÚZ 103533063 (org 1069) o částku                                                     65 255,00 Kč, 

s ÚZ 103133063 (org 1069) o částku                                                                       7 677,00 Kč 

a s ÚZ 253 (org 1069) o částku                                                                                3 839,00 Kč. 

Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro ZŠ Kpt. Jasioka (org 1069) na položce  

5336 – Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím:  
s ÚZ 103533063 (org 1069) o částku                                                                    65 255,00 Kč, 
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s ÚZ 103133063 (org 1069) o částku                                                                     7 677,00 Kč 

a s ÚZ 253 (org 1069) o částku                                                                               3 839,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 81. Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-

34145/2016-30 ze dne 11. 8. 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 1046) o částku               501 723,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 (org 1046) o částku                                                                  88 540,00 Kč. 

Současně se zvyšuje neinvestiční dotace pro ZŠ M. Pujmanové s ÚZ 103533063 (org 1046) 

na položce 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku                                                                                                                  

                                                                                                                              501 723,00 Kč 
a s ÚZ 103133063 (org 1046) o částku                                                                  88 540,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

č. 82. Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-

34145/2016-30 ze dne 11. 8. 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 1069) o částku              271 029,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 (org 1069) o částku                                                                  47 829,00 Kč. 

Současně se zvyšuje neinvestiční dotace pro ZŠ Kpt. Jasioka s ÚZ 103533063 (org 1069) 

na položce 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku                                                                                                                             

                                                                                                                               271 029,00 Kč 
a s ÚZ 103133063 (org 1069) o částku                                                                  47 829,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

č. 115.  Na základě žádosti o poskytnutí podpory na výsadbu minimálního podílu                                                      

melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu podle vyhlášky č. 80/1996 Sb., získá 

město Havířov od Ministerstva zemědělství neinvestiční dotaci na výsadbu melioračních             

a zpevňujících dřevin při obnově porostu za I. pololetí roku 2017 ve výši 4 520,00 Kč. 

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

ze SR zvyšují s ÚZ 29004 o částku                                                                        4 520,00 Kč, 

a rozpočtované výdaje OŽP s ÚZ 29004 se zvyšují o částku                        4 520,00 Kč.  

Dotace podléhá vyúčtování. 

 

č. 116. Na základě dopisu Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra č. j.UT-

19710/2017 ze dne 22.8.2017 a rozhodnutí č.1 Ministerstva vnitra získalo město Havířov 

neinvestiční dotaci 80 750,00 Kč. Tyto finanční prostředky jsou účelově určeny na částečnou  

úhradu neinvestičních nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením za II. 

čtvrtletí r. 2017. 

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

ze SR s ÚZ 14137 zvyšují o částku                                                                       80 750,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OKS se s ÚZ 14137 zvyšují o částku                                80 750,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  
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č. 117. Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-

34145/2016-31 ze dne 18. 8. 2017, získalo město Havířov 2. 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 1013 o částku                                                                                                115 458,00 Kč 

org 1014 o částku                                                                                                162 119,00 Kč 

a s ÚZ 103133063: 

org 1013 o částku                                                                                                  20 375,00 Kč 

org 1014 o částku                                                                                                  28 610,00 Kč. 

Současně se zvyšuje neinvestiční dotace na položce 5336 – Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým organizacím:  
MŠ Radniční s ÚZ 103533063 (org 1013) o částku                                           115 458,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 (org 1013) o částku                                                                 20 375,00 Kč. 

MŠ Lípová s ÚZ 103533063 (org 1014) o částku                                              162 119,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 (org 1014) o částku                                                                 28 610,00 Kč. 

Závěr 
 

Po schválení navrhovaných rozpočtových opatření budou celkové příjmy, včetně 

konsolidačních položek, ve výši 2 082 826,76 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci 

budou ve výši 1 335 664,66 tis. Kč. V příjmech došlo k navýšení u daňových i nedaňových 

příjmů a u přijatých transferů v celkové výši 32 199,39 tis. Kč (po konsolidaci). Daňové 

příjmy se zvýšily o 12 602,62 tis. Kč, nedaňové příjmy vzrostly o 11 928,55 tis. Kč, 

kapitálové příjmy zůstaly ve stejné výši a přijaté transfery se zvýšily o 7 668,22 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 IV.  

r. 2017 

Upravený 

rozpočet V.  

r. 2017 

tř. 1 - daňové příjmy 79,17 74,37 73,40 

tř. 2 - nedaňové příjmy 1,93 2,58 3,41 

tř. 3 - kapitálové příjmy 0,86 1,10 1,07 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 81,96 78,05 77,88 

tř. 4 - přijaté transfery 18,04 21,95 22,12 

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

 

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 2 370 142,37 tis. Kč, což je  

o 31 742,87 tis. Kč více než je upravený rozpočet IV. (včetně konsolidačních položek). 

Výdajové konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 16 782,79 tis. Kč a jejich 

upravený rozpočet je 747 162,10 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační 

položky). Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 14 960,08 tis. Kč než upravený rozpočet IV.                

a dosáhly hodnoty 1 622 980,27 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou 

ve výši 1 287 245,96 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti RÚ 

IV. zvýšila o 4 384,19 tis. Kč.  

Po úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 304 554,92 tis. Kč na částku  

- 287 315,61 tis. Kč (opačné hodnoty pak platí pro část rozpočtu Financování). 



 15 

 

 

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 IV. 

Upravený 

rozpočet V. 

FRR 63 595,00 68 460,15 85 989,00 76 367,71 76 711,83 

FRHA 21 239,00 21 755,66 17 131,00 17 135,71 25 716,45 

FŽP 460,00 546,61 240,00 551,47 678,64 

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

FB 1 472,00 1 731,02 612,00 446,05 500,25 

FVPA 31 159,00 39 808,66 18 262,00 28 459,77 36 591,25 

Celkem účelové fondy 193 804,00 242 317,75 177 253,00 182 198,45 199 436,16 

SF 3 053,00 3 704,41 2 962,00 2 585,00 2 586,60 

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

Celkem 329 440,00 423 673,37 180 215,00 184 783,45 202 022,76 

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 spořicího účtu na FVPA -30 000,00 

Příjmy celkem +1 335 664,66 

Výdaje celkem -1 622 980,27 

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 +395 588,21 

z toho: FRR 135 661,38  

 

 

FRHA 4 110,00 

 

 

FŽP 220,00 

 

 

FNB 185 991,98 

 

 

FB 1 735,85 

 

 

FVPA 61 950,00 

 

 

SF 5 919,00 

 Příjmy fondů -176 747,89 

z toho: FRR 744,27 

 

 

FRHA 8 582,74 

 

 

FŽP 298,85 

 

 

FNB 133 073,47 

 

 

FB 525,20 

 

 

FVPA 28 683,76 

 

 

SF 4 839,60 

 Konečný stav k 31.12.2017 (výsledek hospodaření) 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ +177 651,21 

 


