
MAGISTRÁT  MĚSTA  HAVÍŘOVA                                                               ZMH 8/35 

ekonomický odbor                                                                                                 23.  9. 2019 

 

 

 

Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 70. – 116.  

 

 

Obsah materiálu: 1. návrh usnesení 

   2. důvodová zpráva 

   3. přílohy: 

    Příloha č. 1 – Příjmy, výdaje, financování 

    Příloha č. 2 – Příjmy podle organizačních jednotek 

    Příloha č. 3 – Toky finančních prostředků na fondech 

   4. seznam použitých zkratek 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

  

rozpočtové opatření č. 70., 71., 72., 73. a 116., dle důvodové zprávy a příloh 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 74. – 115., dle důvodové zprávy a příloh 

b) na základě rozpočtových opatření č. 70. – 116. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města  

    Havířova na rok 2019: 

 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 329 189,83 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 139 656,92 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 49 845,28 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 3 857,89 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 135 829,74 tis. Kč 
    

II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 525 649,03 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 091 633,46 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 885,50 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 17 562,57 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 484 610,72 tis. Kč 

 odbor organizační 276 038,50 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 8 767,96 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 325 325,68 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 96 438,10 tis. Kč 

 ekonomický odbor 861 651,04 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 20 353,39 tis. Kč 
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b) příspěvky organizacím 434 015,57 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 050,20 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 73,00 tis. Kč 

 MŠ ČSA 846,90 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 149,60 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 206,30 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 527,50 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 164,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská 2 029,20 tis. Kč 

 MŠ Okružní 907,10 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 772,10 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 053,00 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 174,80 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 1 958,30 tis. Kč 

 MŠ Sukova 974,50 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 65,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 753,90 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 859,70 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 076,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 75,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 062,30 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 742,30 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 6 119,34 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 4 707,92 tis. Kč 

      z toho: vázané finanční prostředky  300,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 545,37 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 35,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 566,24 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 4 837,48 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 160,00 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 3 619,59 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 6 826,21 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 905,85 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 3 915,40 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 5 609,67 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 6 451,29 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 478,00  tis. Kč 

 ZŠ Moravská 10 044,18 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 750,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 10 654,07 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 350,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 2 230,62 tis. Kč 

 ZŠ Školní 3 190,83 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 365,94 tis. Kč 
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 ZŠ Žákovská 6 292,45 tis. Kč 

 ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 500,60 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 60 695,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 23 619,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 44 617,50 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
22 829,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 61 596,52 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 2 460,00 tis. Kč 

 Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 48 448,80 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 7 480,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 58 519,00 tis. Kč 

    

III. Financování celkem +196 459,20 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +301 459,20 tis. Kč 

 

 

 

Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO 

                     Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu EO v. r. 

 

Projednáno v RMH dne 9. 9. 2019 usnesením č. 1162/21RM/2019. 

 

 

Důvodová zpráva: 
 

Rozpočtové úpravy IV. na rok 2019 zapracovávají do rozpočtu usnesení zastupitelstva a rady 

města Havířova mající vazbu na rozpočet města. Jsou zde rozpočtová opatření, která řeší přijetí 

dotací a náhrad v roce 2019. Upravujeme zde i výše dotací, kdy město obdrželo nižší částku, 

než bylo ve schváleném rozpočtu. Dále jsou pak v rozpočtových úpravách rozpočtová opatření 

podle dosažené skutečnosti: sankční platby, dividendy, pojistné, příjmy 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. 952/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013 a k usnesení ZMH č. 77/4ZM/2019 ze dne  

14. 1. 2019. 
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Rozpočtové opatření: 

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

      krajského úřadu a státních orgánů 

 

č. 74. RMH dne 9. 9. 2019 a ZMH dne 23. 9. 2019 bude OŠK předkládat materiál „Zapojení 

schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2019, na jehož základě dochází 

k následujícím rozpočtovým úpravám: 

 

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

období září - prosinec 2019“ s ÚZ 00000:  

 

ZŠ a MŠ Selská (ZŠ Selská)                                                                              320 000,00 Kč, 

ZŠ Kpt. Jasioka                                                                                                  245 000,00 Kč. 

 

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

umístění“ s ÚZ 00000: 

 

ZŠ M. Kudeříkové (1. místo)                                                                                                   8 000,00 Kč 

ZŠ Gen. Svobody (2. místo)                                                                                                   6 000,00 Kč 

ZŠ Školní (2. místo)                                                                                                                                                                                                     6 000,00 Kč 

ZŠ Žákovská (3. místo)                                                                                                                                                                                                               5 000,00 Kč 

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

ZŠ K. Světlé (5. místo)                                                                                                                                                                                                               2 000,00 Kč 

Celkem 30 000,00 Kč 
 

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

rozpočtovaných výdajů OŠK  o částku                                                              595 000,00 Kč. 

 

 

č. 75. Na základě žádosti město obdrží prostřednictvím KÚ MSK dle vyhl. MZe  

č. 423/2011 Sb., finanční náhradu na úhradu nákladů na činnost lesního hospodáře za II. čtvrtletí 

roku 2019 ve výši 36 618,00 Kč. Dále pak náhradu 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 finanční prostředky 

(náhradu) na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu za II. pololetí roku 

2018 ve výši 50,00 Kč. Od roku 2019 dochází ke změně položky v rozpočtové skladbě, na 

kterou mají být tyto náhrady rozpočtovány. Původně to byla položka 5192 – Poskytnuté 

náhrady, nyní 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu. 

 

Rozpočtované výdaje EO (pol. 5811) se snižují o částku                                    36 668,00 Kč 

a zároveň se rozpočtované výdaje OŽP (pol. 5811) zvyšují                                36 668,00 Kč. 

 

č. 76. Na základě rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 Ministerstva práce  

a sociálních věcí došlo k dofinancování neinvestiční účelové dotace na výkon sociální práce 

s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí a městu Havířovu byla poskytnuta dotace ve 

výši 3 036 038,00 Kč. Rozhodnutím č. 1 bylo městu přiznáno 2 853 909,00 Kč (RÚ III./r.2019), 

tedy celková výše dotace v roce 2019 je 5 889 947,00 Kč. Pro informaci sdělujeme, že 

požadovaná výše dotace byla ve výši 7 444 886,00 Kč. 
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Rozpočtované příjmy EO se tímto zvyšují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze SR s ÚZ 13015 o částku                                                              3 036 038,00 Kč  

a současně se rozpočtované výdaje ORG s ÚZ 13015 zvyšují o částku         3 036 038,00 Kč. 

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

 

 

č. 77. Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č. j. MPSV-2019/143584-231 

ze dne 17. 7. 2019 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 2019 a celková výše této dotace v roce 2019 dosáhla hodnoty 14 079 415,00 

Kč. Ve schváleném rozpočtu bylo uvažováno s dotací ve výši 10 000 000,00 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                                                              4 079 415,00 Kč.  

Rozpočtované výdaje ORG se s ÚZ 13011 zvýší o částku                             4 079 415,00 Kč. 

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

 

 

č. 78.  Na základě dopisu Úřady vlády ČR č.j. 18096/2019-UVCR ze dne 5. 6. 2019 byla městu 

přiznána dotace ve výši 291 141,00 Kč na zabezpečení pozice a činnosti terénního pracovníka. 

O tuto částku budou navýšeny rozpočtované výdaje organizačního odboru. 

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

ze SR s ÚZ 04428 zvyšují o                                                                                291 141,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje ORG se zvyšují o částku s ÚZ 04428               291 141,00 Kč.  

Dotace podléhá vyúčtování. 

 

 

č. 79. Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č. j. MPSV-2018/233056-

312/1 ze dne 13. 12. 2018 byla městu přiznána dotace na akci „Pořízení automobilů pro Sociální 

služby města Havířova“. Na účet byla připsána dne 31. 5. 2019 první splátka dotace ve výši 

636 052,50 Kč a do konce roku město obdrží druhou splátku do výše přiznané dotace, která je 

celkem 1 089 802,00 Kč. Výše dotace je zaslána ve výši skutečně vysoutěžených cen. Tato akce 

byla předfinancována v roce 2018 včetně vlastních zdrojů a byla navýšena výdajová část 

odboru sociálních věcí. Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 tyto příjmy ani výdaje nejsou 

rozpočtovány, proto bude navýšena příjmová část rozpočtu a ve výdajích bude navýšena 

rezerva EO.  

 

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

transfery ze SR s ÚZ 13501, org 18058 o částku                                           1 089 802,00 Kč.  

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku  

                                                                                                                           1 089 802,00 Kč. 

 

č. 80. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03H000578 z  Ministerstva pro místní 

rozvoj město obdrželo dotaci na akci „Sanace obytných domů na ulici 17. listopadu a na ulici 

Mánesova v Havířově“. Akce probíhala v roce 2018 a v roce 2019 se dokončila sanace na ul. 

Mánesova 12-16 a na tuto akci byla zaslána dotace ve výši 3 630 767,03 Kč. Po obdržení dotací 

na sanaci obytných domů jsou prostředky převedeny do Fondu nájemního bydlení (FNB), jsou 

příjmem fondu a na rok 2019 je příjem fondu rozpočtován ve výši 21 400 000,00 Kč. Město na 

tuto akci očekávalo dotaci ve výši 5 932 000,00 Kč a obdrželo o 2 301 232,00 méně. Proto musí 
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být upravena příjmová část rozpočtu, kde budou příjmové položky rozepsány a sníženy.  

O částku 1 500 000,00 bude snížen příjem FNB a o zbývající část ve výši 801 232,00 bude ve 

výdajích snížena rezerva EO, aby byl vyrovnán rozdíl mezi příjmy a výdaji. 

 

Rozpočtované příjmy EO se upraví na těchto položkách: 

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, org 14029 se 

snižuje o částku                                                                                                   5 932 000,00 Kč, 

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, org 14029 se 

zvyšuje o částku                                                                                                  3 050 625,00 Kč 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, org 14029 se 

zvyšuje o částku                                                                                                    580 143,00 Kč. 

 

Rozpis navýšení příjmových položek: 

položka ÚZ Částka 

4216 107117968  145 268,00 Kč 

4216 107517969 2 905 357,00 Kč 

Celkem (investiční) 3 050 625,00 Kč 

4116 107117015 27 626,00 Kč 

4116 107517016 552 517,00 Kč 

Celkem (neinvestiční) 580 143,00 Kč 

 

Z rozdílu rozpočtované a skutečné výše dotace pro EO se změna stavu účtu FNB, položka 

8115, zvyšuje o částku                                                                                       1 500 000,00 Kč. 

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

                                                                                                                            1 500 000,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se snižuje  

o částku                                                                                                                1 500 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku  

                                                                                                                              801 232,00 Kč. 

 

 

č. 81. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03H000594 z  Ministerstva pro místní 

rozvoj město obdrželo dotaci na akci „Sanace obytných domů na ulici Na Nábřeží v Havířově“ 

Akce probíhala od roku 2017, v roce 2019 se dokončila a byla zaslána dotace ve výši 

4 911 032,65 Kč. Tato akce byla v příjmové části schváleného rozpočtu na rok 2019 očekávána 

ve výši 7 770 000,00 Kč a obdrželi jsme 4 911 032,65 Kč, tedy o 2 858 967,35 Kč méně. Proto 

musí být upravena příjmová část rozpočtu, kde budou příjmové položky rozepsány dle 

skutečnosti a sníženy a zároveň bude o tento rozdíl ve výdajích snížena rezerva EO. 

 

Rozpočtované příjmy EO, položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu, org 7097 se snižuje o částku                                                            2 858 967,00 Kč. 

 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku  

                                                                                                                           2 858 967,00 Kč. 

 

 

č. 82. Na základě usn.č. 184/7ZM/2019 ze dne 24. 6. 2019 schválilo zastupitelstvo města  

ZŠ  Mládežnická financování nákupu konvektomatu do školní jídelny. ZŠ Mládežnická 

dodatečně požádala o navýšení ve výši 22 000,00 Kč v souvislosti s výsledkem veřejné zakázky 

a předkládá RMH 9. 9. 2019 a ZMH 23. 9. 2019 materiál k tomuto navýšení. Tyto finanční 
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prostředky budou zajištěny snížením příspěvku na provoz o 176 000,00 Kč  

a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 478 000,00 Kč, rozdíl ve výši 302 000,00 bude 

dokryt z rezervy EO. Poskytnutý investiční příspěvek ve výši 302 000,00 Kč bude účelově 

vázaný tím, že v případě nižší pořizovací ceny za konvektomat, bude rozdíl vrácen na účet 

zřizovatele a rozpočtovou úpravou bude investiční příspěvek snížen. 

 

Tímto se příspěvek na provoz ZŠ Mládežnická snižuje o částku                     176 000,00 Kč 

a investiční příspěvek se zvyšuje o částku                                                           478 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku  

                                                                                                                              302 000,00 Kč. 

 

 

č. 83. Na základě usn.č. 1067/20RM/2019 ze dne 19. 8. 2019 schválila Rada města  

MŠ Horymírova zvýšení příspěvku na provoz ve výši 83 000,00 Kč na náklady související 

s úpravou a zpětnou montáží skříní po rekonstrukci objektu. Použity budou finanční prostředky 

OŠK a o tuto částku bude snížena výdajová část rozpočtu OŠK. 

 

Tímto se příspěvek na provoz MŠ Horymírova zvyšuje o částku                     83 000,00 Kč 

a zároveň budou sníženy rozpočtované výdaje OŠK o částku                             83 000,00 Kč. 

 

 

č. 84. Na základě usn.č. 192/7ZM/2019 ze dne 24. 6. 2019 schválilo zastupitelstvo města 

založení společnosti CEVYKO a.s. Za účelem nabytí 35 % akcionářského podílu a účasti ve 

společnosti uložilo ekonomickému odboru převést částku ve výši 700 000,00 Kč na zvláštní 

bankovní účet k tomu zřízený. Budou použity finanční prostředky rezervy EO. 

 

Tímto se zvyšují rozpočtované výdaje EO - položka 6201 – Nákup akcií o částku               

                                                                                                                              700 000,00 Kč 

a zároveň se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva snižují o částku  

                                                                                                                              700 000,00 Kč. 

 

 

č. 85. ZMH usn. č. 180/7ZM/2019 ze dne 24. 6. 2019 schválilo zhodnocení částky  

30 000 000,00 Kč z FRR (Fond rezerv a rozvoje) formou spořicího účtu. Z tohoto důvodu se 

musí navýšit konsolidační položky. 

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

o částku                                                                                                            30 000 000,00 Kč 

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

o částku                                                                                                            30 000 000,00 Kč. 

 

 

č. 86. RMH svým usn.č. 854/17RM/2019 ze dne 10. 6. 2019 schválila přijetí nadačního 

příspěvku z Nadace ČEZ na realizaci projektu „Obnova stromořadí na ul. M. Pujmanové, 

Havířov – Šumbark“.  Následně byla uzavřena smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku 

z Nadace ČEZ a město obdrželo nadační příspěvek – neinvestiční ve výši 150 000,00 Kč.  

 

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

o částku                                                                                                                 150 000,00 Kč. 

Zároveň se zvyšují výdaje OKS o částku                                                            150 000,00 Kč. 
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č. 87. RMH svým usn.č. 944/19RM/2019 ze dne 15. 7. 2019 schválila přijetí nadačního 

příspěvku z Nadace ČEZ na realizaci projektu „Bezpečnost a ochrana dětí ve statutárním městě 

Havířov 2019“.  Následně byla uzavřena smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace 

ČEZ a město obdrželo nadační příspěvek – investiční ve výši 120 000,00 Kč.  

 

Tímto se rozpočtované příjmy OKS zvyšují na položce 3121 – Přijaté dary na pořízení 

dlouhodobého majetku o částku                                                                           120 000,00 Kč. 

Zároveň se zvyšují výdaje OKS o částku                                                             120 000,00 Kč. 

 

 

č. 88. RMH usn.č. 1019/20RM/2019 ze dne 19. 8. 2019 doporučila ZMH schválit „Čerpání 

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

městě Havířově I./2019“ v celkové výši 120 000,00 Kč: 

 

1. pro příspěvkové organizace: 

  95 000,00 Kč pro MŠ Petřvaldskou na výměnu dopravního řadiče, včetně montáže  

a SW v rámci modernizace a obnovy stávajícího dětského dopravního 

hřiště na odloučeném pracovišti na MŠ Místní;  

 

2. pro MP Havířov: 

  25 000,00 Kč            na zakoupení 200 ks reflexních vestiček s potiskem na preventivní 

projekty „Městská policie dětem“. 

 

Tímto se zvyšuje příspěvek na provoz pro MŠ Petřvaldská s ÚZ 113 o částku 95 000,00 Kč. 

Dále pak se výdaje MP zvyšují s ÚZ 113 o částku                                                25 000,00 Kč. 

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

                                                                                                                              120 000,00 Kč. 

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

o částku                              120 000,00 Kč 

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

                                                                                                                              120 000,00 Kč. 

 

 

č. 89. RMH dne 9. 9. 2019 a ZMH dne 23. 9. 2019 bude MP předkládán materiál „Čerpání 

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

městě Havířově II./2019“ v celkové výši 46 800,00 Kč: 

 

Pro příspěvkové organizace: 

  21 000,00 Kč pro MŠ Petřvaldskou na nákup koloběžek, stojanů a kompresoru na 

kola; 

 

  25 800,00 Kč           pro SSRZ celkem: 

                                   z toho: 

  24 200,00 Kč           na nákup jízdních kol, srážedel a cyklistických přileb; 

    1 600,00 Kč           na nákup cyklistických přileb – povinná výbava k elektrokolům. 

 

Tímto se zvyšuje příspěvek na provoz pro MŠ Petřvaldská s ÚZ 113 o částku 21 000,00 Kč. 

Dále pak se zvyšuje příspěvek na provoz pro SSRZ s ÚZ 113 o částku              25 800,00 Kč.                                               
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Pro EO se v části rozpočtu Financování změna stavu účtu FB zvyšuje o částku  

                                                                                                                               46 800,00 Kč. 

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

o částku                               46 800,00 Kč 

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

                                                                                                                               46 800,00 Kč. 

 

 

č. 90. Na základě uzavřené smlouvy o organizování veřejné služby č. TKA-VS-29/2017 mezi 

Úřadem práce České republiky a Statutárním městem Havířov byl městu zaslán příspěvek ve 

výši 378,00 Kč na ochranné a pracovní pomůcky. 

Tímto se rozpočtované příjmy OKS s ÚZ 13017 na položce 4116 – Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze státního rozpočtu zvyšují o částku                                          378,00 Kč 

a rozpočtované výdaje OKS se s ÚZ 13017 zvyšují o částku                                   378,00 Kč. 

 

 

č. 91. RMH dne 9. 9. 2019 a ZMH dne 23. 9. 2019 bude příspěvková organizace Městské 

kulturní středisko Havířov předkládat materiál, týkající se zvýšení příspěvku na provoz 

v celkové výši 467 340,00 Kč včetně DPH z důvodu navýšení hodinových sazeb za požární  

a bezpečnostní služby. Toto zvýšení vzniklo zákonným zvýšením minimální mzdy od  

1. 1. 2019. Ve schváleném rozpočtu nebylo s touto částkou počítáno, proto bude nyní MKS 

navýšen příspěvek na provoz a zároveň bude snížena rezerva EO. 

Tímto se zvyšuje příspěvek na provoz s ÚZ 00000 pro Městské kulturní středisko               

Havířov o částku                                                                                                  467 340,00 Kč 

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

                                                                                                                              467 340,00 Kč. 

 

 

č. 92. RMH dne 9. 9. 2019 a ZMH dne 23. 9. 2019 bude odbor školství  

a kultury předkládat materiál, týkající se poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu 

stolního tenisu Baník Havířov (dále jen „SKST“) ve výši 12 000 000,00 Kč na realizaci projektu 

„Centrum reprezentace stolního tenisu II. etapa“.  Dne 25. 6. 2018 bylo ZMH, usn.č. 

1014/26ZM/2018 schváleno poskytnutí investiční dotace SKST Baník Havířov, z. s., na 

spolufinancování výstavby centra ve výši 12 000 000,00 Kč v roce 2019, za podmínky 

schválení a transferu dotace z MŠMT ČR na účet SKST. Tyto podmínky byly splněny. Část 

dotace ve výši 4 000 000,00 Kč bude poskytnuta z fondu veřejně prospěšných aktivit (FVPA) 

a zbývající část 8 000 000,00 Kč z fondu rezerv a rozvoje (FRR).  

 

Výdaje OJ 10 – Ostatní dotace a dary se zvyšují s ÚZ 115 o částku            4 000 000,00 Kč 

a s ÚZ 010 o částku                                                                                          8 000 000,00 Kč. 
 

Současně se pro EO změna stavu FVPA, položka 8115, zvyšuje o částku     4 000 000,00 Kč, 

a změna stavu FRR, položka 8115 se zvyšuje o částku                                   8 000 000,00 Kč. 

Konsolidační příjmová položka 4133 – Převody z vlastních rezervních fondů se zvyšuje  

o částku                                                                                                             8 000 000,00 Kč. 

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

o částku                                                                                                              4 000 000,00 Kč     

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

o částku                                                                                                              12 000 000,00 Kč.                                   
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č. 93. Na základě usn.č. 136/6ZM/2019 ze dne 29. 4. 2019 byla uzavřena Veřejnoprávní 

smlouva o výkonu služby Městské policie Havířov pro obec Soběšovice. Na základě smlouvy 

se zvýší rozpočtované příjmy i výdaje Městské policie o 156 000,00 Kč. Městská policie 

Havířov vykonávala na tomto území úkoly stanovené zákonem o obecní policii a náklady 

s tímto spojené nese obec Soběšovice (platy, zdravotní a sociální pojištění, stravenky atd.). 

Platnost smlouvy byla od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 a za toto období vzniklé náklady jsou 

refakturovány obci Soběšovice.  

 

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy MP na položce 4121 – Neinvestiční přijaté transfery 

od obcí o částku                                                                                                    156 000,00 Kč 

a zároveň se zvyšují rozpočtované výdaje MP o částku                                       156 000,00 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. 94. Ve výdajové části schváleného rozpočtu na rok 2019 měl ekonomický odbor 

v nespecifikované rezervě vyhrazeno 5 000 000,00 Kč na participativní rozpočet, který byl 

nově v roce 2019 zaveden jako pilotní program. Dle schválených zásad probíhá hlasování, které 

bude uzavřeno 31. 8. 2019. V době zpracování RÚ IV. nebyly známy vítězné projekty, pouze 

ty, které byly vybrány ke hlasování. U projektu za městskou část Dolní Suchá nebylo hlasování, 

protože byl podán jen jeden projekt a ten už byl zrealizován.  Vítězné projekty z ostatních 

městských částí neznáme, proto jsou finanční prostředky zahrnuty pod odbory, které by měly 

tyto projekty realizovat. Realizace projektů bude probíhat z rozpočtů odborů OŠK, OKS  

a OÚR,  proto jim bude navýšena o tyto prostředky výdajová část rozpočtu. Finanční prostředky 

odbory potřebují již pro přípravu nebo částečnou realizaci projektů. Finanční prostředky jsou 

převedeny jednotlivým odborům podle výše přepokládaných nákladů podle projektů 

zařazených do hlasování. Dle skutečně vítězných projektů bude upravena  

v V. rozpočtových úpravách r. 2019 výdajová část jmenovaných odborů. 

 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku               

                                                                                                                         4 899 536,00 Kč 

a navyšují se rozpočtované výdaje těmto odborům: 
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OŠK o částku   59 911,00 Kč, 

OÚR o částku 1 196 000,00 Kč, 

OKS o částku 3 643 625,00 Kč. 

 

 

č. 95. Na základě vyúčtování projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým 

chudobou ve školách“, který končil 30. 6. 2019, se vracely do rozpočtu Moravskoslezského 

kraje finanční prostředky. Projekt probíhá vždy ve školním roce. Tyto neinvestiční průtokové 

dotace došly v letošním roce, proto musely být upraveny příjmy EO, kde dotace byly přijaty    

a výdaje MŠ a ZŠ, odkud se dotace zasílaly. 

 

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

snižují v následujícím členění: 

                                                                                                                                            (v Kč) 

ORG ÚZ 120113014 ÚZ 120513014 

1008 18 258,00 103 459,00 

1014 4 750,00 26 917,00 

1049 16 221,00 91 914,00 

1068 27 188,00 154 063,00 

1046 18 750,00 106 246,00 

1067 28 478,00 161 372,00 

Celkem 113 645,00 643 971,00 

 

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

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím členění: 

                                                                                                                                           (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 120113014 ÚZ 120513014 Celkem 

MŠ U Jeslí 1008 18 258,00 103 459,00 121 717,00 

MŠ Lípová 1014 4 750,00 26 917,00 31 667,00 

ZŠ Gen. Svobody 1049 16 221,00 91 914,00 108 135,00 

ZŠ Jarošova 1068 27 188,00 154 063,00 181 251,00 

ZŠ M. Pujmanové 1046 18 750,00 106 246,00 124 996,00 

ZŠ Školní 1067 28 478,00 161 372,00 189 850,00 

 

 

č. 96. Na základě dosažené skutečnosti v příjmové části rozpočtu OJ 10 Ostatní dotace a dary 

na položce 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů se upraví příjmy na této položce. Jedná se  

o vratky průtokových dotací s § 3111 – Mateřské školy a § 3113 – Základní školy. Vrácené 

prostředky jsou zasílány prostřednictvím města poskytovateli dotace, buď do státního rozpočtu, 

tzn. ministerstvu nebo se vrací prostředky Moravskoslezskému kraji. Tyto příjmy nejsou 

rozpočtovány ve schváleném rozpočtu, upravují se během roku, nyní je plnění této položky ve 

výši 1 940 310,80 Kč, o 1 787 270,80 Kč více než je rozpočet. Tyto prostředky vrací odbor 

školství a kultury nebo ekonomický odbor, pokud se vratka zasílá ve stejném roce, jako je 

obdržená dotace, vrací se snížením příjmové položky, tedy z příjmů, pokud je vratka dotace 

z předchozího roku vrací se již z výdajů. OŠK zasílal vratky z výdajové části ve výši 

181 687,00 Kč a s těmito výdaji OŠK nebylo při sestavování rozpočtu počítáno, proto bude 

navýšena výdajová část rozpočtu OŠK o tuto částku. Dále se na této položce výrazně promítá 

vratka nespotřebované investiční dotace Nemocnice s poliklinikou ve výši 624 978,61 Kč.  

O rozdíl ve výši 993 755,00 Kč se navýší ve výdajích neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO. 
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Tímto se rozpočtované příjmy OJ 10 – Ostatní dotace a dary na položce 2229 – Ostatní 

přijaté vratky transferů zvyšují o částku                                                       1 787 271,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OŠK se zvyšují o částku                                                  181 687,00 Kč, 

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

                                                                                                                           1 605 584,00 Kč. 

 

 

č. 97. ORG požádal o zvýšení zapojení sociálního fondu (SF) do výdajů o 500 000,00 Kč.     

Vyšší čerpání SF vzniklo z těchto důvodů: 

- zvýšení příspěvku na zdravotní prevenci pro zaměstnance o 500,00 Kč na pracovníka; 

- zvýšení počtu pracovníků odcházejících do důchodu a s tím související nárůst vyplácených   

   odměn a sociálních kompenzací. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje ORG s ÚZ 00419 zvyšují o částku                    500 000,00 Kč 

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

o částku                                                                                                                 500 000,00 Kč. 

 

 

č. 98. Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 byly rozpočtovány příjmy z úroků na účtech fondů 

dle aktuální úrokové sazby v daném období a to 0,01 % p.a., která byla od 1. 8. 2015 neměnná. 

Takto bylo zapracováno do rozpočtu na rok 2019. Až po zpracování podkladů pro rozpočet, 

Česká spořitelna, a.s. městu nabídla vyšší úrokovou sazbu 0,50 % p.a. pro tři účty, které si 

město samo vybere a od 1. 2. 2019 byla tato sazba ještě zvýšena a to na 0,80 % p.a. Byly 

vybrány účty, kde je nejvyšší běžný zůstatek a to ZBÚ a dva účty fondů, a to FRR (Fond rezerv 

a rozvoje) a FVPA (Fond veřejně prospěšných aktivit). Nyní je potřeba, dle skutečnosti  

přepokládaného plnění do konce roku, upravit příjmy z úroků na fondech. Na FRR jsou 

rozpočtovány úroky ze zhodnocení prostředků na účtu ve výši 40 000,00 Kč a za 1.-7./2019 je 

skutečnost ve výši 1 186 817,97 Kč Kč. Na účtu FVPA byly příjmy z úroků rozpočtovány ve 

výši 8 000,00 Kč a za 1.-7./2019 je skutečnost 99 031,54 Kč.  

 

Tímto se rozpočtovaný příjem EO na položce 2141 – Příjmy z úroků zvyšují o částku        

                                                                                                                           1 750 000,00 Kč. 
V části rozpočtu Financování se pro EO změna stavu účtu FRR (položka 8115) snižuje  

o částku                                                                                                                1 600 000,00 Kč. 

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

o částku                                                                                                                   150 000,00 Kč. 

 

 

č. 99. Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 je rozpočtovaný příjem na položce 3112 – Příjmy 

z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí ve výši 600 000,00 Kč. Nyní je plnění na této 

položce ve výši 1 293 307,00 Kč, z toho 1 135 294,00 Kč je příjem z prodeje bytů (§ 3612 – 

Bytové hospodářství). Příjmy z prodeje bytů jsou převáděny na účet FNB. Rozdíl ve výši 

535 294,00 bude navýšena položka 3112 a příjem FNB. O zbývající část ve výši  

158 013,00 Kč bude navýšena rezerva EO. 

 

Tímto se pro EO rozpočtovaný příjem na položce 3112 – Příjmy z prodeje ostatních 

nemovitých věcí a jejich částí zvyšuje o částku                                                 693 307,00 Kč. 

Pro EO se změna stavu účtu FNB, položka 8115, snižuje o částku                    535 294,00 Kč. 

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

                                                                                                                              535 294,00 Kč, 
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Výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje 

o částku                                                                                                                 535 294,00 Kč.  

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

                                                                                                                              158 013,00 Kč. 
 

 

č. 100. Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 je rozpočtovaný příjem na položce 3111 – Příjmy 

z prodeje pozemků u EO ve výši 1 000 000,00 Kč. Nyní je plnění těchto příjmů ve výši  

2 444 577,00 Kč a o rozdíl ve výši 1 444 577,00 Kč bude navýšena položka 3111. O tuto částku 

bude navýšena rezerva EO ve výdajové části rozpočtu.  

 

Tímto se pro EO rozpočtovaný příjem na položce 3111 – Příjmy z prodeje pozemků zvyšuje 

o částku                                                                                                              1 444 577,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku  

                                                                                                                           1 444 577,00 Kč. 
 

 

č. 101. Na základě sdělení KP, oddělení strategického rozvoje nebude realizován projekt 

„Zpracování koncepčních dokumentů pro město Havířov“. Dle rozhodnutí MPSV byla žádost 

o podporu na tento projekt zamítnuta. V příjmové části schváleného rozpočtu bylo počítáno 

s příjmy na tento projekt ve výši 4 190 000,00 Kč, v této výši měly být letos proplaceny zálohy, 

ale největší výdaje na tento projekt měly proběhnout až v roce 2020. Proto v letošním roce má 

KP – OSR rozpočtováno ve výdajích pouze 745 000,00 Kč, se kterých měly být pokryty mzdy. 

Rozdíl ve výši 3 445 000,00 Kč mezi rozpočtovanými příjmy a výdaji bude vyrovnán snížením 

rezervy ve výdajové části EO. 

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

ze SR s ÚZ 104513013 snižují o částku                                                             4 190 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje KP se snižují o částku                                                      745 000,00 Kč  

dle níže uvedeného členění: 

ÚZ 00000 ORG 18029 37 000,00 Kč 

ÚZ 104113013 ORG 18029 75 000,00 Kč 

ÚZ 104513013 ORG 18029 633 000,00 Kč 

Celkem  745 000,00 Kč 

 

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

                                                                                                                           3 445 000,00 Kč. 

 

 

č. 102. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy                                                     

č. 17_047/0008607-01 ze dne 9. 4. 2018 byly městu Havířovu poukázány finanční prostředky 

ve výši 1 256 051,05 Kč a jedná se o 2. zálohovou platbu na projekt „Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání v ORP Havířov II“. Do konce roku se očekává 3. zálohová platba ve výši 

1 298 917,77 Kč, celkové zálohy v roce 2019 ve výši 2 554 968,82 Kč. V příjmové části 

rozpočtu se počítalo s příjmy ve výši 2 555 000,00 Kč. Jelikož se jedná o víceletý projekt, 

(ukončení projektu je 31. 12. 2021) příjmy a výdaje se v daném roce nemusí shodovat. Dle 

informace oddělení strategického je potřeba na tento projekt navýšit výdajovou část rozpočtu     

o 700 000,00 Kč a bude použita rezerva EO. Tyto výdaje budou proplaceny MŠMT v roce 

2020. Porada vedení dne 2. 9. 2019 vzala informaci o navýšení výdajové části  KP na tento 

projekt na vědomí a souhlasila se zapracováním do RÚ IV. r. 2019.  
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Výdaje KP se zvyšují o částku                                                                            700 000,00 Kč 

v následujícím členění: 

 

ÚZ 00000 ORG 16002 35 000,00 Kč 

ÚZ 103133063 ORG 16002 70 000,00 Kč 

ÚZ 103133063 ORG 16002 595 000,00 Kč 

Celkem  700 000,00 Kč 

 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku               

                                                                                                                              700 000,00 Kč. 

 

 

č. 103.  Město Havířov získalo dividendy ze zisku akciových společností za rok 2018. Příjmy 

z dividend jsou příjmem FRHA a budou na tento fond převedeny. Příjmy podle akciových 

společností (dividendy jsou po zdanění): 

 

Společnost Dividenda 

Havířovská teplárenská společnost, a.s. 4 430 000,00 Kč 

Depos Horní Suchá, a.s. 6 545,00 Kč 

Sm VaK a.s. 643,00 Kč 

Technické služby Havířov a.s. 1 717 264,00 Kč 

Celkem 6 154 452,00 Kč 

 

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

a dividend o částku                                                                                           6 154 452,00 Kč. 

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

krátkodobých prostředků na účtu FRHA ke snížení o částku                       6 154 452,00 Kč. 

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

                                                                                                                           6 154 452,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                              6 154 452,00 Kč.      

 

 

č. 104. Daňová povinnost za rok 2018 je, na základě přiznání k dani z příjmů právnických osob, 

24 731 740,00 Kč. Z této částky připadá 19 902 310,00 Kč na HČ MRA, s.r.o.,  HČ TSH a. s. 

je nulová (tyto daně byly řešeny v RÚ III., rozpočtové opatření č. 60.) a 4 829 430,00 Kč na 

hlavní činnost.  

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

za obce zvyšuje o částku                                                                                    4 829 430,00 Kč 

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

a státním fondům (§ 6399) se zvyšují o částku                                                 4 829 430,00 Kč. 

 
 

č. 105. V rámci vypořádání roku 2018 obdrželo město Havířov prostřednictvím kraje od MPSV 

doplatek dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 392 783,08 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                                                                        392 784,00 Kč. 
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V části rozpočtu Financování se pro EO změna stavu účtu FRR (položka 8115) snižuje  

o částku                                                                                                                   392 784,00 Kč. 

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

zvyšují o částku                                                                                                       392 784,00 Kč  

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

fondům se zvyšují o částku                                                                                    392 784,00 Kč. 

 

 

č. 106. Na základě dosažené skutečnosti se pro EO příjem na položce 1356 – Příjmy úhrad  

za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce zvyšuje o částku           349 302,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku  

                                                                                                                              349 302,00 Kč. 

 

 

č. 107. Na základě dosažené skutečnosti u odborů OVŽÚ, OÚR, SSSÚ, EO 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: 

OVŽÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                         59 500,00 Kč, 

OÚR se zvyšuje příjem o částku                                                                            150 000,00 Kč, 

SSSÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                             2 050,00 Kč, 

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

SO se zvyšuje příjem o částku                                                                           2 741 713,00 Kč 

a zároveň se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva zvyšují 

o částku                                                                                                               2 954 263,00 Kč. 

 

 

 

č. 108. 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                                                                                                                 363 030,00 Kč. 

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

účtu FB snižuje o částku                                                                                       363 030,00 Kč. 

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

                                                                                                                              363 030,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje                 

o částku                                                                                                                 363 030,00 Kč. 

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO. 

 

 

 

č. 109. 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                                                                                                        27 280,00 Kč 

a současně se zvyšují na položce 1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu o částku                                                                                                        27 280,00 Kč. 
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Pro EO se v části Financování položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na 

účtu FŽP snižuje o částku                                                                                        54 560,00 Kč. 

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

                                                                                                                                 54 560,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                                     54 560,00 Kč. 

 

 

č. 110. Vzhledem k dosaženému příjmu organizačního odboru na položce 1385 – Dílčí daň 

z technických her a položce 1381 – Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických 

her dochází k úpravě těchto položek. Tyto prostředky jsou převáděny na FVPA. Jelikož na 

položce 1381 nedochází k plnění, které se odhadovalo u schváleného rozpočtu, dojde ke snížení 

této položky a o stejnou částku bude navýšena položka 1385, kde je naopak plnění vyšší. Tyto 

prostředky jsou převáděny na FVPA, ale k úpravě fondu nyní nedojde, protože příjmy upravíme 

pouze mezi jednotlivými příjmovými položkami. 

Tímto se snižují rozpočtované příjmy ORG na položce 1381 – Daň z hazardních her 

s výjimkou dílčí daně z technických her o částku                                          1 044 700,00 Kč 

a na položce 1385 - Dílčí daň z technických her rozpočtované příjmy ORG zvyšují o částku                                                                                                               

                                                                                                                           1 044 700,00 Kč. 

 

 

č. 111. Vzhledem k dosaženým příjmům organizačního odboru je potřeba upravit rozpočet na 

níže uvedených položkách. O rozdíl ve výši 898 770,00 Kč bude posílena ve výdajích rezerva 

EO. 

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy ORG dle níže uvedeného rozpisu:  

položka 1361 – Správní poplatky o částku                                                            8 000,00 Kč, 

položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady se zvyšuje o částku                           441 087,00 Kč, 

položka 2310 – Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku  

o částku                                                                                                                      8 280,00 Kč, 

položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o částku               775 448,00 Kč, 

položka 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené o částku                65 955,00 Kč, 

 

Dále pak se pro ORG snižuje položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 

a jejich částí o částku                                                                                           400 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva zvyšují 

o částku                                                                                                                  898 770,00 Kč. 

 

 

č. 112. Odbor komunálních služeb má na níže uvedených příjmových položkách vyšší plnění 

než rozpočet, proto dojde k jejich úpravě. O částku na položce 2322 – Přijaté pojistné náhrady 

se navýší rozpočtované výdaje OKS, protože škody hradí ze svých výdajů. O částku 

1 124 878,00 Kč z položky 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady bude posílena ve 

výdajích rezerva EO. 

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy OKS  na těchto položkách: 

2322 – Přijaté pojistné náhrady o částku                                                          292 214,00 Kč, 

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o částku                          1 124 878,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OKS se zvyšují o částku                                                   292 214,00 Kč. 

Dále pak se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva zvyšují 

o částku                                                                                                                1 124 878,00 Kč. 
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č. 113. Město Havířov získalo pojistná plnění určena pro příspěvkovou organizaci v celkové 

výši 156 178,00 Kč. Tato pojistná plnění jsou určena pro Městské kulturní středisko Havířov 

k úhradě vzniklých škod.  

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

o částku                                                                                                                 156 178,00 Kč 

a současně se zvyšuje příspěvek na provoz s ÚZ 00000 pro Městské kulturní středisko               

Havířov o částku                                                                                                  156 178,00 Kč. 

 

 

č. 114. Město Havířov získalo pojistné plnění ve výši 68 629,00 Kč. Pojistná událost se týká 

opravy havarovaného požárního vozidla Tatra a o tuto částku budou navýšeny jak příjmy, tak 

výdaje kanceláře primátora.  

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

o částku                                                                                                                   68 629,00 Kč 

a současně se rozpočtované výdaje KP zvyšují o částku                                        68 629,00 Kč. 

 

 

č. 115.  Na účet města byla připsána pojistná plnění pro ZŠ a MŠ Frýdeckou a pro VŠSS 

v Havířově v celkové výši 22 392,00 Kč. Pojistná plnění jsou určena pro výše uvedené 

organizace, kde došlo k pojistným událostem a organizace si škody hradily z vlastních zdrojů.  

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

                                                                                                                                22 392,00 Kč. 

Rozpočtovaný příspěvek na provoz s ÚZ 00000 se zvyšuje pro ZŠ a MŠ Frýdeckou o částku                                                                                                                  

                                                                                                                                10 126,00 Kč, 

dále pak se rozpočtované výdaje OŠK zvyšují o částku                                        12 266,00 Kč. 

 

 

g) Úpravy rozpočtu o metodické vlivy 

 

                       0 

 

 

h) rozpočtová opatření schválena RMH na základě pravomoci svěřené ZMH dle  

      usn. č. 952/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013 a k usnesení ZMH č. 77/4ZM/2019 ze dne  

      14. 1. 2019 

 

č. 70. Na základě usn. zastupitelstva kraje č. 12/1470 ze dne 13. 6. 2019 a na základě smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje získá město finanční prostředky ve 

výši 70 000,00 Kč. Jedná se o průtokovou dotaci pro příspěvkovou organizaci ASTERIX – 

středisko volného času Havířov na projekt „Materiálové vybavení herny otevřeného klubu pro 

děti a mládež aneb MÍT KAM JÍT“. 

 

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

od krajů s ÚZ 337 o částku                                                                                   70 000,00 Kč 

a zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro ASTERIX na položce 5336 – Neinvestiční 

transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 337 o částku                  70 000,00 Kč. 
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č. 71. Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-2620/2019-

16 získalo město Havířov zálohovou platbu na projekt využívající zjednodušené vykazování 

nákladů (šablony II) v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro 

ZŠ M. Pujmanové, Havířov – Šumbark. 

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 

1046 1 306 424,00 230 546,00 

 

Zároveň se zvyšuje pro níže uvedenou příspěvkovou organizaci neinvestiční dotace na položce 

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím členění: 

                                                                                                                                            (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 103533063 ÚZ 

103133063 

Celkem 

ZŠ M. Pujmanové 1046 1 306 424,00 230 546,00 1 536 970,00 

 

 

 

č. 72. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla poskytnuta 

Ministerstvem pro místní rozvoj dotace ve výši 2 250 461,10 Kč Základní škole Žákovské na 

projekt „Venkovní odborná učebna“.  

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

ze SR zvyšují  

s ÚZ 107517016, org 1060 o částku                                                                   273 639,00 Kč, 

s ÚZ 107117015, org 1060 o částku                                                                     16 097,00 Kč. 

 

Dále pak se rozpočtované příjmy EO na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery 

ze SR zvyšují  

s ÚZ 107517969, org 1060 o částku                                                                 1 851 797,00 Kč, 

s ÚZ 107117968, org 1060 o částku                                                                    108 930,00 Kč. 

 

Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro ZŠ Žákovská na položce  

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím:  
s ÚZ 107517016, org 1060 o částku                                                                    273 639,00 Kč, 

s ÚZ 107117015, org 1060 o částku                                                                      16 097,00 Kč. 

 

Dále pak se zvyšuje investiční dotace pro ZŠ Žákovská na položce  

6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím:  
s ÚZ 107517969, org 1060 o částku                                                                 1 851 797,00 Kč, 

s ÚZ 107117968, org 1060 o částku                                                                    108 930,00 Kč. 

 

 

 

č. 73. 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 byla dne 2. 8. 2019 poukázána na účet města 6. splátka neinvestiční dotace. Tyto 

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

Suchá, Kpt. Jasioka 57, (dále jen ZŠ Kpt. Jasioka) na realizaci aktivit projektu „Podpora inkluze 
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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 o částku                                                                     184 802,00 Kč, 

s ÚZ 103133063 o částku                                                                                       21 742,00 Kč 

a s ÚZ 103100253 o částku                                                                                    10 871,00 Kč. 

 

 

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

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím:  
s ÚZ 103533063 o částku                                                                                    184 802,00 Kč, 

s ÚZ 103133063 o částku                                                                                       21 742,00 Kč 

a s ÚZ 103100253 o částku                                                                                    10 871,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

 

č. 116. Na základě usn. zastupitelstva kraje č. 12/1509 ze dne 13. 6. 2019 a na základě smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 14. 8. 2019 získá město 

finanční prostředky celkem ve výši 243 000,00 Kč. Jedná se o neinvestiční průtokovou dotaci 

pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířov v rámci programu „Program na 

podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 

2019“ na tři níže uvedené projekty: 

 
Název projektu Výše dotace v Kč 

Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních 

službách, pečovatelské služby - SSmH 

 

100 000,00 

Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních 

službách, denního stacionáře - SSmH 
64 000,00 

Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních 

službách, odlehčovací služby, Respitní péče - SSmH 
79 000,00  

Celkem 243 000,00 

 

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

od krajů s ÚZ 359 o částku                                                                                  243 000,00 Kč 

a zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro Sociální služby města Havířova na položce 5336 

– Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 359 o částku                    

                                                                                                                              243 000,00 Kč. 
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Závěr 
 

Po navrhovaných rozpočtových opatření budou celkové příjmy, včetně konsolidačních položek, 

ve výši 2 329 189,83 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 1 526 982,32 

tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se zvýšily oproti přechozímu upravenému rozpočtu  

o 22 393,99 tis. Kč a jsou především ovlivněny přijatými dividendy, sankčními platbami  

a dotacemi. 

V následující tabulce je vliv rozpočtových úprav na podíl jednotlivých příjmových tříd po 

konsolidaci na celkových příjmech (v %):  

 

Příjmová třída 

Schválený 

rozpočet            

r. 2019 

Upravený 

rozpočet III.  

r. 2019 

Upravený 

rozpočet IV.  

r. 2019 

tř. 1 - daňové příjmy 79,15 75,60 74,64 

tř. 2 - nedaňové příjmy 1,32 2,27 3,26 

tř. 3 - kapitálové příjmy 0,11 0,11 0,25 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 80,58 77,98 78,15 

tř. 4 - přijaté transfery 19,42 22,02 21,85 

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

 

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 2 525 649,03 tis. Kč. Výdajové 

konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 48 166,92 tis. Kč a jejich upravený rozpočet 

je 802 207,51 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky).  

Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 27 310,67 tis. Kč než předchozí upravený rozpočet a dosáhly 

hodnoty 1 723 441,52 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou ve výši 

1 289 425,95 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti předchozímu 

upravenému rozpočtu výrazně zvýšila a to o 13 240,83 tis. Kč a nejvíce to ovlivnila poskytnutá 

dotace ve výši 12 000,00 tis. Kč Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov.  

Po čtvrtých úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 191 542,52 tis. Kč na 

částku  - 196 459,20 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 1.1.2019 Konečný stav k 31.12.2019 

Schválený 

rozpočet 
Skutečnost 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet III. 

Upravený 

rozpočet IV. 

FRR 130 542,00 161 941,22 169 617,00 164 099,96 158 092,74 

FRHA 29 500,00 30 057,40 25 312,00 25 322,01 31 476,46 

FŽP 865,00 892,18 635,00 831,51 886,07 

FNB 75 060,00 96 706,39 17 539,00 1 252,93 288,23 

FB 723,00 606,68 423,00 811,00 1 007,23 

FVPA 28 775,00 30 909,94 6 783,00 4 581,01 731,01 

Celkem účelové fondy 265 465,00 321 113,81 220 309,00 196 898,42 192 483,74 

SF 3 077,00 3 731,82 3 082,00 3 765,60 3 265,60 

ZBÚ 135 125,00 172 360,91 0,00 0,00 0,00 

Celkem 403 667,00 497 206,54 223 391,00 200 664,02 195 749,34 
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Tok a tvorba peněžních prostředků na ZBÚ po konsolidaci (tis. Kč) 

 

Počáteční stav k 1.1.2019 172 360,91 

Převod výsledku hospodaření r. 2018 na FRR -168 163,68 

Příjmy celkem +1 526 982,32 

Výdaje celkem -1 723 441,52 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -105 000,00 

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů 

vládního sektoru 0,00 

Zapojení fondů do výdajů a financujících operací +444 240,84 

z toho: FRR 184 399,94  

 FRHA 4 190,00  

 FŽP 230,00  

 FNB 205 090,00  

 FB 627,90  

 FVPA 42 800,00  

 SF 6 903,00  
Příjmy fondů -146 978,87 

z toho: FRR 2 558,29  

 FRHA 6 156,45  

 FŽP 118,11  

 FNB 118 372,88  

 FB 914,46  

 FVPA 12 450,68  

 SF 6 408,00  
Konečný stav k 31.12.2019 (výsledek hospodaření) 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ 172 360,91 

 

Rozpočtové rezervy EO 

Schválený 

rozpočet                       

r. 2019  

Upravený 

rozpočet III. 

r. 2019+přesuny 

Upravený 

rozpočet IV. 

r. 2019 

neinvestiční nespecifikovaná rezerva 11 575,49 24 868,19 25 218,74 

rezerva ZŠ Frýdecká (Norské fondy) 1 522,00 1 522,00 1 522,00 

rezerva na krizová opatření 0,00 1,00 1,00 

výdaje spojené s Participativním 

rozpočtem 
5 000,00 4 996,00 96,46 

Předfinancování projektů ITI – základní 

školy 
1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Financování případného výpadků dotací 

z kraje pro DSH, SSmH, SANTÉ 
16 500,00 16 500,00 16 500,00 

Celkem 35 597,49 48 887,19 44 338,30 


