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Návrh na rozpočtové opatření pro rok 2019  
 

Důvodová zpráva: 

 
V souladu s pravidly rozpočtového hospodaření je třeba upravit rozpočet města pro rok 2019 

o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (přijaté dotace) a ostatní úpravy tak, aby 

hospodaření probíhalo v souladu s rozpočtem. Jedná se o následující změny: 

 
1. Dotace z rozpočtu Pardubického kraje                                                                               333 tis. Kč 

•    50 tis. Kč individuální dotace v oblasti cestovního ruchu na „Propagaci a marketing 

dálkové cyklotrasy Svitava 24“, 

•    30 tis. Kč pro Středisko kulturních služeb města Svitavy na vydání knihy Karla Šefrny 

„Ostrovy splněných přání aneb Život jde dál“, 

•  111 tis. Kč na dofinancování sociálních služeb, z toho 53 tis. Kč na „Nízkoprahové denní 

centrum – Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby“ a  58 tis. Kč na 

„Šance – noclehárna – zařízení pro sociálně vyloučené osoby“, 

• 104,6 tis. Kč   z programu Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v 

Pardubickém kraji na činnost a provoz Městského informačního centra Svitavy 

(104 616 Kč), 

•  37,4 tis. Kč na hospodaření v lesích - oplocení lesních porostů (37 350 Kč). 

 
2. Dotace z OPVVV pro  ZŠ náměstí Míru                                                                      1 483,9 tis. Kč 

Jedná se o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 483 930 Kč pro 

Základní školu Svitavy, náměstí Míru 73, na projekt „Šablony II – Rozvoj ZŠ náměstí Míru“. 

Prostředky jsou v souladu s rozpočtovými pravidly poskytnuty příjemcům prostřednictvím 

rozpočtu zřizovatele, z tohoto důvodu je třeba provést změnu v rozpočtu města. 

 
3. Dotace na demolice tří vybydlených domů                                                                  1 599,8 tis. Kč 

Na základě vydaného rozhodnutí se do rozpočtu zařazuje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 

ve výši 1 599 813 Kč na „Demolice tří vybydlených domů ve Svitavách“. Jedná se o odstranění 

budov původně sloužících pro bydlení sociálně nepřizpůsobivých osob, a to na adrese Máchova 

alej 198/2, ul. 5. května 327/9 a Svitavská 163/42. Poněvadž na předfinancování byly do rozpočtu 

zařazeny vlastní zdroje, budou prostředky ve výši dotace vráceny zpět na účet města. 

 

4. Dotace na Komunitní dům seniorů                                                                                  9 000 tis. Kč 

Rozpočet města se navyšuje o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „B.j. 15 

PB - KoDuS Svitavy“. Jedná se o vytvoření komunitního domu seniorů ve stávajícím objektu T. 

G. Masaryka 11/31 k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku 

(senioři a osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z 

jejich nepříznivé sociální situace – věk či zdravotní stav).  

 

 

 

 



5. Dotace na projekt Přestupní terminál Svitavy nádraží                                                     - 528 tis. Kč 

Dle skutečného čerpání se rozpočtově upravuje výše dotace na projekt “Přestupní terminál 

Svitavy nádraží“ realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu EU.  Na 

projekt, který byl již dokončen, město obdrželo dotaci ve výši 43 990,7 tis. Kč (90 % způsobilých 

veřejných výdajů), z toho 41 546,8 tis. Kč z EU a 2 443,9 tis. Kč z prostředků státního rozpočtu. 

Výši dotace ovlivnila zejména skutečnost, že z objemu způsobilých výdajů byly vyjmuty stavby 

veřejného WC a prodejního stánku s tím, že tyto jsou využívány k ekonomické činnosti. 

Vzhledem k nižšímu čerpání výdajů oproti rozpočtu budou vedle příjmů současně sníženy výdaje 

projektu. 

 

6. Návratná finanční výpomoc Květné Zahradě, z. ú.                                                            600 tis. Kč 

V návaznosti na samostatně předložený materiál se rozpočet upravuje o poskytnutí návratné 

finanční výpomoci Květné zahradě, z. ú. na krytí provozních nákladů Domu na půl cesty 

(překlenutí časového nesouladu mezi výdaji a uvolněním dotace z Pardubického kraje).  Poněvadž 

návratná finanční výpomoc bude vrácena ještě do konce tohoto roku, budou o stejnou částku 

navýšeny příjmy i výdaje města.  

 

7. Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí                                                                  340 tis. Kč 

Odbor životního prostředí požádal o zapojení vícepříjmů z prodeje dřevní hmoty ke krytí 

zvýšených nákladů na pěstební činnost v lesích (v důsledku přemnožení kůrovce v lesích je třeba 

hradit práce spojené s těžbou dřeva). 

 

8. Navýšení rozpočtu odboru školství a kultury                                                                  1 200 tis. Kč 

• 600 tis. Kč bude poskytnuto příspěvkové organizaci Městské muzeum a galerie ve Svitavách 

na pokračování v restaurování Svitavského betléma (zhotovení replik 

pohyblivých figur, výrobu vitríny, technické a výtvarné řešení, propojení 

komponentů, zaměření…..).  

•   20 tis. Kč bude poskytnuto příspěvkové organizaci Mateřská škola Svitavy, Milady 

Horákové 27, na zbudování sociálního zařízení pro invalidy (v souvislosti s 

pronájmem prostor pro provoz zubní ordinace), 

•   40 tis. Kč činí neinvestiční dotace Modelklubu Svitavy na dofinancování oprav 

elektroinstalace a rozvodů sítí v objektu v areálu Cihelny, 

• 540 tis. Kč bude poskytnuto příspěvkové organizaci Středisko kulturních služeb města 

Svitavy na opravu havárie střechy na objektu kulturního centra Fabrika 

(z celkových nákladů 740 tis. Kč bude 200 tis. Kč hrazeno z fondu investic 

organizace), 

Na krytí budou použity daňové vícepříjmy (výnos daně z příjmu fyzických osob). 

 

9. Dotace pro SPORTES Svitavy s.r.o.                                                                                  442 tis. Kč 

Společnost SPORTES Svitavy s.r.o. požádala o poskytnutí dotace: 

• 300 tis. Kč na pořízení variabilního systému tréninkových košů ve Sportovní hale Na 

Střelnici, 

• 100 tis. Kč na vytvoření IT infrastruktury a vzájemného propojení sítí v areálu Svitavského 

stadionu, 

•   42 tis. Kč na rekonstrukci podlahy v šatnách volejbalových kurtů v ulici Uzavřená.   

Na krytí bude použita vratka dotace z r. 2017 na projektovou dokumentaci rekonstrukce krytého 

plaveckého bazénu, kterou v rámci vyúčtování poukázala letos společnost SPORTES Svitavy 

s.r.o. zpět na účet města. Úprava rozpočtu je podmíněna schválením samostatně předloženého 

materiálu. 

 

10. Přesuny v kapitálových výdajích odboru školství a kultury                                           1 175 tis. Kč 

Jedná se o převedení zůstatku nevyčerpaných prostředků z projektu „Rekonstrukce multifunkční 

sportovní a herní plochy“ (zastřešení zimního stadionu) s tím, že prostředky budou použity na 

akci „Úprava okolí a zázemí šaten multifunkční sportovní haly na Svitavském stadionu“. 

 



11. Přesuny ve výdajích investičního oddělení ORM                                                              537 tis. Kč 

• 224 tis. Kč se přesouvá z úpory ve výdajích na výstavbu učebny dětského dopravního hřiště 

na úpravu vstupního prostoru na urnový háj (z ul. U Tří dvorů). Stavební práce 

(přístupová plocha, schodiště....) musí být provedeny v součinnosti s 

probíhajícími stavebními pracemi na sousedním soukromém pozemku. Součástí 

nákladů je i geodetické zaměření pro budoucí urovnání vlastnických poměrů 

(změna dispozice vstupního schodiště), provádění technického dozoru a právní 

služby.  

• 313 tis. Kč   bude přesunuto na vypracování projektové dokumentace přestavby objektu nám. 

Míru 80/3 ve Svitavách pro budoucí umístění rekonstruovaného Svitavského 

betlému. Na krytí bude použita úspora ve výdajích na modernizaci dětského 

dopravního hřiště (297 tis. Kč) a rekonstrukci prostor objektu nám. Míru 50 

(16 tis. Kč). 

 

12. Přesun výdajů na dotaci pro Charitu Svitavy (automobil)                                                 100 tis. Kč 

V návaznosti na samostatně předložený materiál se z nedočerpaných výdajů na projekt „Šance – 

zařízení pro sociálně vyloučené osoby“ přesouvají prostředky do rozpočtu odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví. Prostředky budou použity na poskytnutí investiční dotace Charitě Svitavy na 

pořízení nového sedmimístného automobilu. 

 

 

Rekapitulace v tis. Kč 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje  

rozpočtové opatření, kterým se provádí změna rozpočtu města Svitavy pro rok 2019 na 

celkovou částku 674 857,8 tis. Kč dle předloženého návrhu  

Z: vedoucí odboru financí  

Schválený Poslední Rozpočet

rozpočet úprava po změnách

Příjmy 418 896,0 484 147,3 498 618,0

Výdaje 583 956,8 661 986,9 674 857,8

Rozdíl -165 060,8 -177 839,6 -176 239,8

Financování 165 060,8 177 839,6 176 239,8


