
Důvodová zpráva: 
 

Navrhované rozpočtové úpravy VII. zahrnují změny rozpočtu na základě usnesení 

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

rozpočet o nově přijaté transfery. Těmito úpravami se zvyšují i snižují příspěvky na provoz 

mateřským a základním školám a středisku volného času.  

V návrhu úprav rozpočtu VII. se na základě skutečnosti snižují přijaté transfery o 27 189,28 

tis. Kč. Také jsou zde zahrnuty změny v souvislosti s dosaženou skutečností a to: 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. 129. Odbor školství a kultury překládá RMH (6. 12. 2017) a ZMH (18. 12. 2017) materiál 

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

a kultury“, na jehož základě dochází k následujícím úpravám příspěvků na provoz uvedených 

příspěvkových organizací: 

 

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

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

 (zvýšení od 1. 11.  do 31. 12. 2017)  

 

ASTERIX  9 500,00 Kč 

ZŠ M. Kudeříkové 3 100,00 Kč 

ZŠ M. Pujmanové 1 100,00 Kč 

ZŠ Mládežnická 2 100,00 Kč 

ZŠ Moravská 12 000,00 Kč 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží (ZŠ Na Nábřeží) 11 400,00 Kč 

ZŠ a MŠ Selská (ZŠ Selská) 21 700,00 Kč 

ZŠ Školní 900,00 Kč 

Celkem 61 800,00 Kč 

 



b) Z důvodu zvýšení příjmů příspěvkové organizace ASTERIX z výběru finanční spoluúčasti 

zákonných zástupců účastníků na rekondiční tuzemský pobyt dětí dochází ke snížení 

příspěvku na provoz s ÚZ 00000 o částku                                                          119 200,00 Kč. 

 

c) Snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizace o nevyčerpanou finanční částku 

určenou na plavání s ÚZ 00000: 

ZŠ M. Pujmanové                   23 760,00 Kč 

 

d) Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím o finanční odměnu 

zaměstnancům za práci nad rámec svých povinností s ÚZ 00000:      

MŠ Mládí      35 300,00 Kč 

MŠ Přímá  61 200,00 Kč 

 

Rozpočtová změna (body a až d) bude řešena snížením výdajové části rozpočtovaných 

výdajů OŠK o částku                                                                                            15 340,00 Kč. 

    

 

č. 130. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy                                                     

č. 15_005/0000504-01 ze dne 10. 11. 2017 byly městu Havířovu poukázány finanční 

prostředky ve výši 552 416,40 Kč. Jedná se o 4. 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                                       494 268,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 org 16002 o částku                                                                  58 150,00 Kč.  

A současně se rozpočtované výdaje OSRM – oddělení strategického rozvoje                                           

s ÚZ 103533063 org 16002 zvyšují o částku                                                      494 268,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 org 16002 o částku                                                                  58 150,00 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 552 418,00 Kč snížena OSR bez ÚZ. 

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

o částku                                                                                                                552 418,00 Kč 

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

                                                                                                                             552 418,00 Kč. 

 

 

č. 131.  Radě města Havířova bude předložen materiál Domova seniorů Havířov týkající se 

snížení příspěvku na provoz a navýšení investičního příspěvku o 5 200,00 tis. Kč.  

 

Tímto se rozpočtovaný příspěvek na provoz Domova seniorů Havířov snižuje s ÚZ 00000  

o částku                                                                                                              5 200 000,00 Kč 

a zároveň se poskytuje investiční příspěvek Domovu seniorů Havířov s ÚZ 00000 ve výši  

                                                                                                                           5 200 000,00 Kč. 

 

 

 

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 

 

                       0 



   

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku 

 

                       0 

 

 

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci) 

  

                        0 

 

 

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce) 

 

   0 

 

 

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

č. 132. Do rozpočtu na rok 2017 byl zapracován příjem z dotace týkající se projektu – 

„Rekonstrukce MK U nádraží“ (15 000,00 tis. Kč), dále pak RO č. 51 byla do rozpočtu 

zapracována dotace na akci „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada – 2. etapa“  

(7 716 280,00 Kč). Dotace na uvedené projekty město v roce 2017 nezíská. V rozpočtu na rok 

2017 bylo dále počítáno s dotací ve výši 11 000,00 tis. Kč na odkanalizování, přijetí dotace je 

očekáváno do konce roku, ale v celkové výši 8 730,00 tis. Kč, rozdíl - 2 270 tis.Kč. Tyto 

skutečnosti vyplynuly během 2. pololetí tohoto roku. O dané částky se sníží příjmy EO               

a výdaje EO a OSRM – oddělení investic v roce 2017. 

 

Rozpočtované příjmy EO se sníží na těchto položkách: 

položka 4116–Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o   87 120,00 Kč 

položka 4213–Investiční přijaté transfery ze státních fondů o                         65 000,00 Kč  

položka 4216–Ostat. investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o  24 834 155,00 Kč 

 
položka ÚZ Název akce Částka 

4116 107117015 Cyklostezka Havířov – Žerm. přehrada (org 4002)  4 840,00 Kč 

4116 107517016 Cyklostezka Havířov – Žerm. přehrada (org 4002) 82 280,00 Kč 

∑   87 120,00 Kč 

4213 054190877 Odkanalizování (org 10063) 65 000,00 Kč 

∑  65 000,00 Kč 

4216 107117968 Cyklostezka Havířov – Žerm. přehrada (org 4002) 423 842,00 Kč 

4216 107517969 Cyklostezka Havířov – Žerm. přehrada (org 4002) 7 205 313,00 Kč 

4216 00000 Rekonstrukce MK U nádraží (org 13043) 15 000 000,00 Kč 

4216 054515825 Odkanalizování (org 10063) 2 205 000,00 Kč 

∑  24 834 155,00 Kč 

Celkem za příjmové položky 24 986 275,00 Kč 

 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku   

                                                                                                                         15 000 000,00 Kč, 

dále pak se výdaje OSRM – oddělení investic snižují o částku                      9 986 275,00 Kč 

v následujícím členění: 
ÚZ Název akce Částka 

107117015 Cyklostezka Havířov – Žerm. přehrada (org 4002)  4 840,00 Kč 

107517016 Cyklostezka Havířov – Žerm. přehrada (org 4002) 82 280,00 Kč 



107117968 Cyklostezka Havířov – Žerm. přehrada (org 4002) 423 842,00 Kč 

107517969 Cyklostezka Havířov – Žerm. přehrada (org 4002) 7 205 313,00 Kč 

∑ akce  7 716 275,00 Kč 

054190877 Odkanalizování (org 10063) 65 000,00 Kč 

054515825 Odkanalizování (org 10063) 2 205 000,00 Kč 

∑ akce  2 270 000,00 Kč 

celkem  9 986 275,00 Kč 

 

 

č. 133. Do rozpočtu na rok 2017 byl zapracován příjem z dotace týkající se realizace projektu 

„Domácí kompostéry a rozšíření sběrné sítě na textil a oděvy pro občany města Havířova“.  

Vzhledem k tomu, že město v roce 2017 tuto dotaci nezíská, musí být upraveny rozpočtované 

příjmy i výdaje. 

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

transfery ze SR (org 16051) o částku                                                              1 200 000,00 Kč  

a současně  se  rozpočtované  výdaje  OKS  s  ÚZ 00000  (org 16051)  snižují  o  částku                                                                                

                                                                                                                           1 200 000,00 Kč. 

 

 

č. 134. Do schváleného rozpočtu na rok 2017 byla zahrnuta dotace týkající se realizace 

projektu „Lesní hospodářské osnovy“.  Město v roce 2017 tuto dotaci nezíská, proto musí být 

upraveny rozpočtované příjmy i výdaje. 

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

transfery ze SR s ÚZ 29516 o částku                                                                 300 000,00 Kč  

a současně se rozpočtované výdaje OŽP snižují s ÚZ 00000 o částku              300 000,00 Kč. 

 

č. 135. Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 byla zapracována dotace týkající se realizace 

projektu „Dýchejme zdravě“.  Dotace byla na účet města připsána na konci roku 2016, proto 

musí být upraveny rozpočtované příjmy i výdaje. 

Rozpočtované příjmy EO se tímto snižují na položce 4113 – Neinvestiční přijaté transfery 

ze státních fondů s ÚZ 90104 (org 15108) o částku                                          154 000,00 Kč  

a současně se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva snižují               

o částku                                                                                                                 154 000,00 Kč. 

 

 

č. 136. Do rozpočtu na rok 2017 byl zapracován příjem z dotací týkající se realizace projektů 

Catering kultury ve výši 337 000,00 Kč a V. polsko-česká odborná setkání ve výši 212 000,00 

Kč. Dotace na tyto projekty město v roce 2017 nezíská. 

Rozpočtované příjmy EO se tímto snižují na položce 2329 – Ostatní nedaňové příjmy 

jinde nezařazené s org 16040 o částku                                                              212 000,00 Kč  

a s org 16041                                                                                                        337 000,00 Kč. 

Současně se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva snižují                            

o částku                                                                                                                 549 000,00 Kč. 

 

 

č. 137. Na základě dosažené skutečnosti u odborů OVŽÚ, SSSÚ, OKS a SO na položce 2212 

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

výdajích navýší neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO. 

  

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

subjektů u následujících odborů celkem o 3 171 620,00 Kč z toho: 



OVŽÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                         77 100,00 Kč, 

SSSÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                           28 600,00 Kč, 

OKS se zvyšuje příjem o částku                                                                              4 000,00 Kč, 

SO se zvyšuje příjem o částku                                                                          3 061 920,00 Kč. 

 

Dále pak se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva zvyšují                

o částku                                                                                                              3 171 620,00 Kč. 

 

 

č. 138.  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                                                                                                                 209 140,00 Kč. 

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

účtu FB snižuje o částku                                                                                      209 140,00 Kč. 

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

                                                                                                                              209 140,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje                 

o částku                                                                                                                 209 140,00 Kč. 

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO. 

 

 

 

 

č. 139. 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                                                                                      14 600,00 Kč 

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

o částku                                                                                                                154 680,00 Kč. 

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

účtu FŽP snižuje o částku                                                                                    169 280,00 Kč. 

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

                                                                                                                               169 280,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                                 169 280,00 Kč. 

 

 

č. 140. 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                                                            7 598 310,00 Kč 

1383 - Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů o částku                         43 210,00 Kč. 

 

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

o částku                                                                                                              7 641 520,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje                                 

o částku                                                                                                              7 641 520,00 Kč 



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

fondům o částku                                                                                               7 641 520,00 Kč.  

 

 

č. 141. Na základě dosažené skutečnosti se pro EO příjem na položce 1356 – Příjmy úhrad  

za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce zvyšuje  o  částku       131 551,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku  

                                                                                                                              131 551,00 Kč. 

 

 

č. 142. Město Havířov získalo pojistná plnění v celkové výši 151 341,00 Kč. Finanční 

prostředky za pojistná plnění jsou určena níže uvedeným příspěvkovým organizacím k úhradě 

vzniklých škod.  

 

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

o částku                                                                                                                  151 341,00 Kč 

a současně se zvyšují  příspěvky na provoz s ÚZ 00000: 

Domov seniorů Havířov o částku                                                                       114 392,00 Kč, 

Městské kulturní středisko Havířov o částku                                                       3 010,00 Kč,  

Sociální služby města Havířova o částku                                                            14 316,00 Kč, 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov o částku                          19 623,00 Kč. 

 

 

 

č. 143.  Na účet města byla připsána pojistná plnění pro MŠ a ZŠ v celkové výši                           

159 563,00 Kč. Pojistná plnění jsou určena pro níže uvedené MŠ a ZŠ, kde došlo k pojistným 

událostem  

a příspěvkové organizace si škody hradily z vlastních zdrojů.  

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

                                                                                                                              159 563,00 Kč. 

Dále pak se rozpočtovaný příspěvek na provoz s ÚZ 00000 zvyšuje pro níže uvedené                          

příspěvkové organizace: 

MŠ Radniční o částku  19 449,00 Kč 

MŠ Puškinova o částku  4 661,00 Kč 

ZŠ Gorkého o částku  1 557,00 Kč 

ZŠ Jarošova o částku  1 996,00 Kč 

ZŠ M. Kudeříkové o částku  22 090,00 Kč 

ZŠ Moravská o částku  23 084,00 Kč 

ZŠ Školní o částku  86 726,00 Kč 

Celkem  159 563,00 Kč 

 

 

č. 144. Město Havířov získalo dividendy ze zisku akciové společnosti Severomoravské 

vodovody a kanalizace za rok 2016 ve výši 635,00 Kč. Dividendy jsou příjmem FRHA a na 

tento fond budou převedeny. 

 

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

a dividend o částku                                                                                                     635,00 Kč. 

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

krátkodobých prostředků na účtu FRHA ke snížení o částku                                635,00 Kč. 



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

                                                                                                                                      635,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                                        635,00 Kč.      

                  

 

 

g) Úpravy rozpočtu o metodické vlivy 

 

č. 145. V RÚ VI. bylo rozpočtovým opatřením č. 119. řešeno přijetí 2. části účelové dotace 

v rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Zvyšování kompetencí zaměstnanců 

prostřednictvím vzdělávání“. Došlo k chybě u částky dotace s ÚZ 104513013, kde bylo 

počítáno s dotací o 6 000,00 Kč méně, než město obdrželo. 

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

ze SR zvyšují s ÚZ 104513013, org 16044 o částku                                              6 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje ORG se zvyšují s ÚZ 104513013 org 16044 o částku        6 000,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

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. 127. Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-

34145/2016-42 ze dne 3. 11. 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 pro níže uvedené základní 

školy.  

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

transfery ze státního rozpočtu v následujícím členění:  

                                                                                                      (v Kč)        

ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 

11063 397 341,00 70 119,00 

11052 465 900,00 82 218,00 

11045 219 955,00  38 816,00 

Celkem 1 083 196,00 191 153,00 

 

Zároveň se zvyšuje pro níže uvedené příspěvkové organizace neinvestiční dotace na položce 

5336 – Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím členění: 

                                                                                                                                            (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 Celkem 

ZŠ a MŠ Frýdecká (ZŠ) 11063 397 341,00 70 119,00 467 460,00 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží (ZŠ) 11052 465 900,00 82 218,00 548 118,00 

ZŠ a MŠ Zelená (ZŠ) 11045 219 955,00  38 816,00 258 771,00 

 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 



 

č. 128. Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-

34145/2016-43 ze dne 10. 11. 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 1008) o částku              118 298,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 (org 1008) o částku                                                                  20 877,00 Kč. 

Současně se zvyšuje neinvestiční dotace pro MŠ U Jeslí s ÚZ 103533063 (org 1008) na 

položce 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku                                                                                                                  

                                                                                                                              118 298,00 Kč 
a s ÚZ 103133063 (org 1008) o částku                                                                  20 877,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

 

č. 146. Na základě dopisu Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra č.j.UT-

28094/2017 ze dne 15.11.2017 a rozhodnutí č.1 Ministerstva vnitra získalo město Havířov 

neinvestiční dotaci 87 980,00 Kč. Tyto finanční prostředky jsou účelově určeny na úhradu 

nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením za III. čtvrtletí r. 2017. 

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

ze SR s ÚZ 14137 zvyšují o částku                                                                       87 980,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OKS se s ÚZ 14137 zvyšují o částku                                87 980,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 147. Na základě usn. zastupitelstva kraje č. 5/504 ze dne 14. 9. 2017 a na základě Smlouvy        

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (č. 04462/2017/SOC) obdrželo 

město Havířov účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje určenou pro příspěvkovou 

organizaci Sociální služby města Havířova k úhradě uznatelných nákladů sociální služby 

„Centrum drogové pomoci“. 

 

 

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

krajů zvyšují s ÚZ 351 (org 7001) o částku                                                       426 400,00 Kč. 

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

transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 351 o částku                426 400,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování. 

 

 
č. 148. Na základě Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje č. 01381/2017/SOC/1 se navyšuje dotace z částky 6 814 000,00 Kč 

na částku 9 843 000,00 Kč, tyto prostředky 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.  

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

od krajů s ÚZ 13305 (org 7001) o částku                                                         3 029 000,00 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                     

                                                                                                                           3 029 000,00 Kč. 

 

 

č. 149. Na základě Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje č. 01347/2017/SOC/2 se navyšuje dotace z částky 5 960 000,00 Kč 

na částku 7 828 000,00 Kč, tyto prostředky jsou účelově určeny pro příspěvkovou organizaci 

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb k úhradě uznatelných 

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

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

2020. 

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

od krajů s ÚZ 13305 (org 7002) o částku                                                        1 868 000,00 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                                          1 868 000,00 Kč. 

 

 
č. 150. Na základě Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje č.01258/2017/SOC/1 se navyšuje dotace z částky 12 815 000,00 Kč 

na částku 21 058 000 Kč, tyto prostředky jsou účelově určeny pro příspěvkovou organizaci 

Domov seniorů Havířov k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v krajské 

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

v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020. 

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

od krajů s ÚZ 13305 (org 7004) o částku                                                        8 243 000,00 Kč 

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

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 13305 o částku                     

                                                                                                                           8 243 000,00 Kč. 

 
 

č. 151. Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-

34145/2016-44 ze dne 20. 11. 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 1028) o částku              231 494,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 (org 1028) o částku                                                                  40 852,00 Kč. 

Současně se zvyšuje neinvestiční dotace pro MŠ Petřvaldská s ÚZ 103533063 (org 1028) 

na položce 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku                                                                                                                  

                                                                                                                              231 494,00 Kč 
a s ÚZ 103133063 (org 1028) o částku                                                                  40 852,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Závěr 
 

Po schválení navrhovaných rozpočtových opatření budou celkové příjmy, včetně 

konsolidačních položek, ve výši 2 094 905,07 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci 

budou ve výši 1 337 852,39 tis. Kč. V těchto rozpočtových úpravách se zvýšily daňové příjmy 

o 7 927,75 tis. Kč, nedaňové příjmy o 3 157,90 tis. Kč, kapitálové příjmy zůstaly ve stejné 

výši a přijaté transfery se snížily o 1 069,47 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 

VI. + rozpočtová 

opatření 

v pravomoci RMH 

r. 2017 

Upravený 

rozpočet VII. 

r. 2017 

tř. 1 - daňové příjmy 79,17 73,22 73,87 

tř. 2 - nedaňové příjmy 1,93 3,40 3,64 

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

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 81,96 77,69 78,58 

tř. 4 - přijaté transfery 18,04 22,31 21,42 

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

 



Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 2 376 070,10 tis. Kč, což je  

o 1 069,47 tis. Kč méně než upravený rozpočet VI. (včetně konsolidačních položek). 

Výdajové konsolidační položky se těmito úpravami změnily a jsou ve výši 757 052,68 tis. Kč 

(tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky). Výdaje organizačních jednotek po 

konsolidaci se snížily o 23 255,05 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu VI. Nejvíce je tato 

hodnota ovlivněna snížením, na základě skutečnosti, o transfery (dotace) ve výši 27 189,28 

Kč, které byly v rozpočtu města v r. 2017, ale město je neobdrží. Část rozpočtu „Příspěvky             

a dotace organizacím“ se oproti RÚ VI. zvýšila o 14 165,00 tis. Kč. Toto zvýšení je 

především ovlivněno přijatými transfery pro příspěvkové organizace ve výši 13 566,40 tis. 

Kč. Po těchto úpravách se rozpočtované saldo změnilo z částky - 289 185,61 tis. Kč na částku                                       

- 281 165,03 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 VI. 

Upravený 

rozpočet VII. 

FRR 63 595,00 68 460,15 85 989,00 74 841,83 74 841,83 

FRHA 21 239,00 21 755,66 17 131,00 25 716,45 25 717,09 

FŽP 460,00 546,61 240,00 678,64 847,92 

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

FB 1 472,00 1 731,02 612,00 500,25 709,39 

FVPA 31 159,00 39 808,66 18 262,00 36 591,25 44 232,77 

Celkem účelové fondy 193 804,00 242 317,75 177 253,00 197 566,16 205 586,74 

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

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

Celkem 329 440,00 423 673,37 180 215,00 200 152,76 208 173,34 

 

 

Rozpočtové rezervy EO 

Schválený 

rozpočet  

r. 2017 

Upravený                   

rozpočet VI. 

+ přesuny                              

r. 2017 

Upravený 

rozpočet VII. 

r. 2017 

Neinvestiční nespecifikovaná rezerva 13 000,00 22 595,25 4 789,99 

Rezerva ZŠ Frýdecká (Norské fondy) 1 250,00 1 250,00 1 250,00 

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

Celkem 14 400,00 23 995,25 6 189,99 

 

 

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 +1 337 851,75 

Výdaje celkem -1 619 017,42 

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 +397 458,21 

z toho: FRR 137 531,38  
 

 

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 -184 768,47 

z toho: FRR 744,27 
 

 

FRHA 8 583,38 
 

 

FŽP 468,13 
 

 

FNB 133 073,47 
 

 

FB 734,34 
 

 

FVPA 36 325,28 
 

 

SF 4 839,60 
 Konečný stav k 31.12.2017 (výsledek hospodaření) 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ +177 651,21 

 

 


