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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 pro Středisko kulturních služeb na projekt česko-polské spolupráce                    240 tis. Kč                         

Jedná se o druhou platbu tzv. průtokové dotace pro Středisko kulturních služeb města Svitavy ve 

výši 24 606,84 EUR na projekt „Oživení historie měst Svitavy a Strzelin“. Projekt je 

spolufinancován v rámci Programů přeshraniční spolupráce EU - Interreg V-A Česká republika -

Polsko (85 % z celkových výdajů) s cílem podpořit spolupráci mezi Českou a Polskou republikou 

na úrovni organizací zřízených územně samosprávnými celky (přispět k navázání nových 

mezilidských příhraničních kontaktů, poznání partnera a jeho kulturních atraktivit v tomto 

regionu).  

 

2. Dotace z Ministerstva kultury na obnovu památek                                                            225 tis. Kč 

Ministerstvo kultury poskytlo účelovou dotaci na obnovu nemovité kulturní památky – krucifixu - 

ústředního kříže na hřbitově. Prostředky byly uvolněny v rámci programu Podpora obnovy 

kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, na spoluúčast město vyčlenilo 

ve Fondu regenerace památek 654 tis. Kč.  

 

3. Dotace na zpracování lesní hospodářské osnovy                                                         1 109,4 tis. Kč 

Rozpočet města se navyšuje o náhradu nákladů ve výši 1 109 393 Kč, kterou Ministerstvo 

zemědělství ČR uvolnilo dle lesního zákona č. 289/1995 Sb. na zpracování lesní hospodářské 

osnovy.  

 

4. Dotace z rozpočtu Pardubického kraje                                                                              31,5 tis. Kč 

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo 20.8.2019 poskytnutí dotace ve výši 31 500 Kč 

z programu Podpora jednotek SDH obcí Pardubického kraje pro Jednotku sboru dobrovolných 

hasičů města Svitavy na pořízení zásahových oděvů (do výše 70 % skutečných nákladů).  

 

5. Navýšení výdajů odboru životního prostředí                                                                  2 790 tis. Kč 

•  2 700 tis.  Kč bude zapojeno z rezervy předchozích let (na vodohospod. infrastrukturu) na 

opravu zatrubnění Pivovarského potoka v areálu bývalé Vigony na ul. 

Dimitrovova. Destrukce zatrubněné části byla zjištěna v souvislosti s rekonstrukcí 

hal a manipulačních ploch společnosti Sponda a.s., která areál využívá a zajistí na 

své náklady terénní úpravy a následné úpravy povrchů. Z celkových nákladů 

v objemu 3 900 tis. Kč bude zbývající část hrazena úsporou ve výdajích na 

aplikaci kolaugulatu na rybníku Rosnička (700 tis. Kč) a opravy dešťových 

kanalizací (500 tis. Kč). 

•       90 tis. Kč se do rozpočtu zapojují vícepříjmy z darovacích smluv na instalaci plovoucích 
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ostrůvků, které budou zpětně použity na výdaje spojené s revitalizací rybníku 

Rosnička.   

 

6. Úprava místnosti v objektu smuteční obřadní síně                                                            700 tis. Kč 

Jedná se o prostředky, které město jako vlastník objektu vynaloží na úpravu místnosti pro úpravu 

těl zemřelých, aby prostor byl v souladu se zákonem o pohřebnictví a podmínkami Ministerstva 

pro místní rozvoj. Z celkových nákladů ve výši 932 tis. Kč včetně DPH uhradí nájemce Pohřební 

služba Svitavy přípravné a pomocné práce v objemu 232 tis. Kč (bourání podlah, otloukání 

omítek apod.). Na krytí budou použity vícepříjmy za zřízení věcného břemene a zřízení 

ochranného pásma pro společnost ČEZ Distribuce (v souvislosti se stavbou vedení Polička – 

Svitavy). 

 

7. Sportovní služby města Svitavy                                                                                      268,6 tis. Kč 

Na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 26.6.2019, kterým zřídilo od 1.9.2019 

organizační složku Sportovní služby města Svitavy, se do rozpočtu zařazují prostředky na platy a 

povinné odvody pro zaměstnance. Na krytí budou použity vícepříjmy z  výnosu úroků na spořícím 

účtu města.  

 

8. Podpora basketbalového klubu Svitav                                                                            1 200 tis. Kč   

Prostředky budou použity pro SVITAVSKÝ BASKET s.r.o. na uzavření smlouvy o reklamě a 

propagaci s městem Svitavy. Jedná se o prezentaci města jako partnera týmu DEKSTONE Tuři 

Svitavy - umístění loga města na dresech a tréninkovém oblečení hráčů a realizačního týmu, na 

reklamních panelech při utkáních, oficiálních nosičích reklamy související s prezentací klubu, 

pódiu pro doprovodný program, tiskových materiálech, webových stránkách, v rámci televizních 

přenosů … Na krytí budou použity vícepříjmy na dani z hazardních her (796 tis. Kč), doplatku 

odvodu z loterií (104 tis. Kč) a dani z příjmů fyzických osob (300 tis. Kč). 

 

9. Změna v příspěvcích zřízeným příspěvkovým organizacím                                             25,8 tis. Kč 

V návaznosti na materiál předložený odborem školství a kultury se rozpočtově upravují příspěvky 

zřízeným příspěvkovým organizacím: 

a) +  50 tis. Kč zvýšení příspěvku Středisku kulturních služeb města Svitavy na vydání knihy 

k jubileu MUDr. Karla Šefrny, 

b) +  40 tis. Kč zvýšení příspěvku Středisku volného času Svitavy na dofinancování opravy 

oken v budově SVČ, 

c) +  20 tis. Kč zvýšení příspěvku Městské knihovně ve Svitavách na dofinancování 

neuznatelných výdajů v rámci projektu Obec přátelská seniorům - úpravy 

prostor v oddělení pro dospělé čtenáře (zámečnické práce …..).    

d) -   82 tis. Kč snížení příspěvku na odpisy Mateřské škole Svitavy, Větrná 11, z důvodu 

ukončení využívání odloučeného pracoviště na Svitavském stadionu, 

e) -   2,2 tis.Kč snížení příspěvku na odpisy Základní škole a mateřské škole Svitavy – Lačnov 

o 2 196 Kč z důvodu nižší ceny altánu – venkovní učebna. 

Na dokrytí budou použity vícepříjmy z výnosu úroků na spořícím účtu.  

 

10. Příspěvky na projekty k podpoře cestovního ruchu                                                           100 tis. Kč  

Jedná se o příspěvky města Svitavy dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí na 

realizaci dvou marketingových a propagačních projektů. Polovina částky podpoří projekt 

„Českomoravským pomezím s hlavou v oblacích“ realizovaný v rámci Národního programu 

podpory cestovního ruchu v regionech (zaměřeno na rozhledny, vyhlídková místa, zapojení 

dalších atraktivit …). Dalších 50 tis. Kč bude použito na spolufinancování Česko-polského 

projektu „Pokladnice zážitků – příběhy tajemství a společné historie“ (realizováno v rámci 

Programů přeshraniční spolupráce EU - Interreg V-A Česká republika – Polsko). Na krytí budou 

použity daňové vícepříjmy (výnosu daně z příjmu fyzických osob).  

 

11. Přesun ve výdajích odboru výstavby                                                                                  200 tis. Kč 

Z výdajů na rozvoj města se v rámci kapitálového rozpočtu přesouvají prostředky na dopracování 



územní studie druhé části „Staré kolonie“. 

 

12. Přesun ve výdajích odboru sociálních věcí a zdravotnictví                                                 80 tis. Kč 

Z nevyčerpaných prostředků vyčleněných pro Domov na rozcestí k poskytování odlehčovací 

služby (služba byla poskytována pouze do 31.3.2019) se převádí prostředky na dofinancování 

oprav objektu a střechy azylového domu pro matky s dětmi na ul. Nerudova (z důvodu 

havarijního stavu střechy a půdních prostor). 

 

13. Přesun ve výdajích odboru dopravy                                                                                1 108 tis. Kč 

Jedná se o posílení výdajů na realizaci projektu „Rekonstrukce ul. Zadní IV. etapa - Svitavy“ 

(projekt bude financován do výše 50 % dotací ze státního rozpočtu).  Na zajištění povinné 

spoluúčasti bude použita úspora za méněpráce na akci „parkoviště a chodníky Malé náměstí“ 

(936 tis. Kč), nečerpané rezervy na možné vícepráce u akcí „Komunikace pro pěší podél I/43 – 

Moravský Lačnov“ (70 tis. Kč), chodník ul. T.G.Masaryka (64 tis. Kč), vnitroblok ul. Kpt. 

Nálepky (8 tis.) a rekonstrukce prostoru před kinem (30 tis. Kč).  

 

14. Přesun ve výdajích odboru vnitřní správy                                                                            87 tis. Kč                                  

V rámci kapitálových výdajů odboru vnitřní správy se přesouvají prostředky z výdajů na pořízení 

digitální úřední desky (nebude v tomto roce realizováno) na zednické práce a úpravy 

elektroinstalací pro klimatizační jednotky (52 tis. Kč) a náklady na montážní práce a instalaci 

nových lustrů v objektu MěÚ – vily (35 tis. Kč). 

 

15. Změna v krytí výdajů na rozšíření seniorcentra                                                            20 000 tis. Kč 

Do schváleného rozpočtu města bylo zapojeno na částečné krytí výdajů projektu „Rozšíření 

domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy“ 20 mil. Kč z úvěru přijatého od Komerční banky 

a.s. Přestože město získalo v souladu s podmínkami registrace akce souhlas poskytovatele dotace 

(MPSV) k financování akce z úvěru, podmínky jeho čerpání jsou pro realizaci neslučitelné 

s potřebami a možnostmi města (nepoužít úvěr na pokrytí vlastních zdrojů ale pouze pro 

předfinancování dotace, splatit jistinu nejpozději k termínu závěrečného vyhodnocení akce, tj. 

7.12.2020). Z tohoto důvodu bude na krytí výdajů místo přijatého úvěru použit zůstatek 

prostředků města z předchozích let.    

 

16. Přesun prostředků na Stezku pro pěší a cyklisty na ul. U Tří mostů Svitavy                    250 tis. Kč 

Jedná se o posílení výdajů na projekt „Příprava technické infrastruktury sloužící pro podnikání – 

stezka pro pěší a cyklisty U Tří mostů“. Prostředky budou použity na  zbudování chrániček a 

protlaků pod komunikacemi pro budoucí technickou infrastrukturu (záměr zdravotnické záchranné 

služby) a úpravu elektrorozvodů v majetku ČEZ v místě stavby (nemohlo být zjištěno při 

zpracování projektové dokumentace). Na krytí bude použita úspora ve výdajích na projekt „Šance  

- zařízení pro sociálně vyloučené osoby“. 

 

Rekapitulace v tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

Schválený Poslední Rozpočet

rozpočet úprava po změnách

Příjmy 418 896,0 477 266,4 481 256,7

Výdaje 583 956,8 655 247,8 661 938,1

Rozdíl -165 060,8 -177 981,4 -180 681,4

Financování 165 060,8 177 981,4 180 681,4



Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje  

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

celkovou částku  661 938,1 tis. Kč dle předloženého návrhu  

Z: vedoucí odboru financí  


