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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 MPSV na rozšíření seniorcentra                                                                    5 947,7 tis. Kč 

Na základě rozhodnutí vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí byla uvolněna  první 

platba dotace na realizaci projektu „Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy“. 

Na projekt, který bude ukončen na podzim r. 2020, byla vyčleněna celková dotace 
33 992,1 tis. Kč s tím, že  bude uvolňována postupně na základě Žádosti o proplacení výdajů 
projektu a po prokázání skutečné výše uznatelných výdajů.  Poněvadž na předfinancování byly 
použity vlastní zdroje města, budou prostředky ve výši dotace vráceny zpět.  
 

2. Dotace z OPVVV pro  ZŠ T. G. Masaryka                                                                  1 341,4 tis. Kč 

Jedná se o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 341 340 Kč pro 
Základní školu Svitavy, T. G. Masaryka 27, na projekt „Podpora společného vzdělávání ZŠ TGM 
Svitavy“. Prostředky jsou v souladu s rozpočtovými pravidly poskytnuty příjemcům 
prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, z tohoto důvodu je třeba provést změnu v rozpočtu města. 

 

3. Dotace z Ministerstva vnitra pro jednotku sboru dobrovolných hasičů                            37,9 tis. Kč  
Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra se rozpočet navyšuje o neinvestiční dotaci ve výši 
37 863 Kč na odbornou přípravu strojníků a velitelů, na výdaje za uskutečněné zásahy a věcné 
vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Svitavy. Prostředky jsou přísně účelové a podléhají 
finančnímu vypořádání. 

 
4. Dotace z Ministerstva zemědělství na hospodaření v lesích                                             60,9 tis. Kč 

Rozpočet města se upravuje o neinvestiční dotaci z kapitoly Ministerstva zemědělství ve výši 
60 900 Kč na hospodaření v lesích. Prostředky, které byly uvolněny na obnovu, zajištění a 
výchovu lesních porostů, jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání. 
 

5. Dotace z Pardubického kraje na potravinovou pomoc dětem                                         219,8 tis. Kč 

Jedná se o prostředky určené zřízeným příspěvkovým organizacím, které se zapojily do projektu 

„Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji“. Z objemu 

219 749,25 Kč je 114 497,25 Kč určeno pro Základní školu Svitavy, náměstí Míru 73; 40 404 Kč 
pro Základní školu Svitavy, T. G. Masaryka 27 a 64 848 Kč pro Základní školu Svitavy, Riegrova 
4. 

 
6. Zvýšení příspěvku z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče                                        20 tis. Kč 

V souvislosti s uzavřením nové dohody o výkonu pěstounské péče se rozhodnutím Úřadu práce 

ČR zvyšuje státní příspěvek pro rok 2019 o 20 tis. Kč. Jedná se o účelový státní příspěvek na 

 



výkon pěstounské péče za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, 
osobám v evidenci a svěřeným dětem vč. provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. 

 

7. Vratka dotace z Ministerstva kultury pro SKS                                                                 - 8,5 tis. Kč 

Na základě vyúčtování dotace z Ministerstva kultury na Krajské postupové přehlídky (65 tis. Kč) 
vrátilo Středisko kulturních služeb města Svitavy 8 555 Kč. Jedná se o část dotace určené na 
dopravu souborů, která nebyla využita z důvodu menšího počtu účastníků, než se předpokládalo 
při podání žádosti. Poněvadž dotace byla poskytnuta prostřednictvím zřizovatele, je třeba provést 

změnu v rozpočtu. 
 

8. Změna ve financování provozu azylového domu                                                           198,7 tis. Kč 

a) -  483 tis. Kč  činí snížení dotace z rozpočtu Pardubického kraje na činnost azylového domu 
v objektu Šance (polovina z roční částky). Dodatkem ke smlouvě o dotaci byla 
současně zkrácena doba financování činnosti na I. pololetí, tj. do 30.6.2019.  

b) + 681,7 tis. Kč bude poukázáno z Pardubického kraje dle smlouvy o poskytnutí vyrovnávací 

platby, na základě které bude na zajištění sociální služby azylové domy pro 
muže od 1.7.2019 do konce roku poskytnuta dotace ve výši 681 650 Kč v rámci 

projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III, financovaného 

z Operačního programu Zaměstnanost.  
 

9. Dotace na projekty spolufinancované z Operačního programu Zaměstnanost          - 5 111,6 tis. Kč 

c) - 3 187 tis. Kč činí výše dotace, která v souvislosti s prodloužením termínu realizace projektu 
„Rozvoj strategických dokumentů a vzdělávání zaměstnanců městského úřadu 
města Svitavy“  do konce května 2020 bude uvolněna až v průběhu příštího 
roku. Na krytí propadu budou použity daňové vícepříjmy (podíl na výnosu 
daně z přidané hodnoty). 

d) - 1 924,6 Kč nebude naplněna letošní plánovaná dotace na projekt „Dobrý start – komplexní 

podpora osob bez přístřeší ve Svitavách“ (projekt bude ukončen v březnu r. 
2021). Vzhledem k náročnosti administrace projektu bude dle sdělení 
Ministerstva práce a sociálních věcí podzimní žádost o platbu zpracována a 
vyřízena až počátkem roku příštího. Na krytí budou použity daňové vícepříjmy. 

e) -  67,8 tis. Kč  nebylo z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnance poskytnuto 
na projekt „Domovník“. Vzhledem k nižšímu čerpání budou vedle příjmů 
současně sníženy výdaje. 
 

10. Neinvestiční příspěvek Technickým službám města Svitav                                              - 37 tis. Kč 

Vzhledem k příznivému vývoji hospodaření nevyčerpá příspěvková organizace  Technické    
služby města Svitav příspěvek na svoji činnost. Čerpat nebylo třeba výdaje na opravy 
kontejnerových stání (20 tis. Kč), další úsporu činí mzdové výdaje (13 tis. Kč), pojištění majetku 
(2 tis. Kč) a drobné provozní výdaje (2 tis. Kč). Poněvadž se jedná o změnu ve vztahu rozpočtu 
zřizovatele k příspěvkové organizaci, bude upraven  příspěvek  Technickým službám města Svitav 
dle skutečného čerpání s tím, že o nevyčerpanou částku se sníží schodek rozpočtu. 

  
11. Dotace Seniorcentru města Svitavy s. r. o.                                                                      - 350 tis. Kč 

V návaznosti na materiál předložený samostatně odborem sociálních věcí a zdravotnictví se 
snižuje neinvestiční dotace společnosti Seniorcentrum města Svitavy, s. r. o., o 350 tis. Kč s tím, 
že provozní výdaje organizace budou kryty dofinancováním sociálních služeb z rozpočtu 
Pardubického kraje. Prostředky budou ponechány na účtu města.  

 
12. Splátky návratných finančních výpomocí                                                                   - 11 960 tis. Kč 

V návaznosti na samostatně předložený materiál se snižují příjmy o splátky půjček poskytnutých 
zřízeným příspěvkovým organizacím na realizaci projektů. Jedná se o odsun splátky půjčky 
Základní škole Svitavy, Felberova 2 (10 960 tis. Kč) na vybudování polytechnické učebny a 
učebny přírodních věd a Základní škole a mateřské škole Svitavy - Lačnov  (1 000 tis. Kč) na 

projekt Inkluze ve Svitavách. Na krytí budou použity daňové vícepříjmy (podíl na výnosu daně 



z přidané hodnoty). 
 

13. Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí                                                                    50 tis. Kč 

Odbor životního prostředí požádal o zapojení dalších vícepříjmů  z darovacích smluv na instalaci 

plovoucích ostrůvků, které budou zpětně použity na výdaje spojené s revitalizací rybníku 

Rosnička (celkem uzavřeno 14  smluv po 10 tis. Kč, z toho 9 smluv již bylo do rozpočtu zapojeno 
v září t.r.).   
 

14. Přesun prostředků do rozpočtu investičního oddělení ORM                                          1 242 tis. Kč 

Z úspory ve výdajích na projekt „Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby“ se přesouvají 
prostředky do rozpočtu investičního oddělení odboru rozvoje města: 
a) 387 tis. Kč na projektovou přípravu přestavby objektu nám. Míru 80/3 ve Svitavách pro 

budoucí umístění rekonstruovaného Svitavského betlému (zajištění studie, 
geodetické zaměření výškopisu okolí a zaměření skutečného stavu budovy 
skenovací technikou),   

b) 160 tis. Kč   pokryje polovinu nákladů na uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce 
v rámci zbudování infrastruktury v lokalitě za Kojeneckým ústavem (připojení 
odběrných míst budoucích rodinných domků), 

c) 360 tis. Kč na projektovou dokumentaci „Ohlášení stavebních prací kulturní památky“ 

potřebnou pro podání žádosti o dotaci na projekt „Snížení energetické náročnosti 
objektu Základní školy náměstí Míru ve Svitavách“, 

d) 335 tis. Kč na projektovou dokumentaci „Ohlášení stavebních prací kulturní památky“ 

potřebnou pro podání žádosti o dotaci na projekt „Snížení energetické náročnosti 
objektu Základní školy T. G. Masaryka ve Svitavách“. 

 

15. Přesun prostředků na Stezku pro pěší a cyklisty na ul. U Tří mostů Svitavy                    503 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 dokončovací zemní práce, 

napojení vodovodu, pokládky pro budoucí infrastrukturu integrovaného záchranného systému 

(355 tis. Kč), náklady spojené se zřízením služebnosti na chráničku inženýrské sítě (70 tis. Kč) a 
úpravu vjezdu do betonárky ZAPA (78 tis. Kč).  Na krytí bude použita úspora ve výdajích na 
projekt „Šance  - zařízení pro sociálně vyloučené osoby“. 

 

16. Přesun ve výdajích odboru školství a kultury                                                                    269 tis. Kč 

a)   77 tis. Kč bude použito na zvýšení příspěvku Městskému muzeu a galerii ve Svitavách na 
výměnný projekt s partnerským městem Perečyn (dofinancování účasti 
studentského folklórního souboru perečynského gymnázia v programu 4. 

adventní neděle). Na krytí bude použita rezerva ve školství (47 tis. Kč) a úspora 

ve výdajích na energie v areálu stadionu (30 tis. Kč). 
b)   16 tis. Kč bude použito na poskytnutí peněžního daru Spolku Moravský Lačnov na 

provozní výdaje (voda, elektrika) spojené s užíváním volnočasového areálu na 
ul. Slunečná v Lačnově (využíván hokejbalisty během realizace zastřešení ledové 
plochy). Na krytí bude použita úspora ve výdajích na energie v areálu stadionu. 

c)   176 tis. Kč se zvyšuje investiční příspěvek Základní škole Svitavy, náměstí míru 73, na 
dofinancování projektu výstavby nových šaten. Na krytí bude použita úspora ve 

výdajích na energie v areálu stadionu. 

 

17. Přesun ve výdajích Městského informačního centra                                                            10 tis. Kč 

Z úspory ve výdajích v oblasti kultury a sdělovacích prostředků (na vydání zpravodaje Naše 
město) se převádí prostředky do provozních výdajů Městského informačního centra na nákup 

nového zboží k prodeji (vánoční prodej dárkového zboží). 
 

18. Přesun ve výdajích oddělení informatiky                                                                           100 tis. Kč 

Z úspory v běžných výdajích oddělení informatiky se přesouvají prostředky do kapitálového 
rozpočtu na vybudování optické trasy v prostoru venkovního plaveckého bazénu. Zavedení 



optické trasy do budovy bazénu a pokladny umožní napojení systému turniketu na server a 
připojení do systému EET. Realizace navazuje na probíhající úpravy povrchů v areálu koupaliště. 
 

 

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 676 323,2 tis. Kč dle předloženého návrhu  

Z: vedoucí odboru financí  

Schválený Poslední Rozpočet
rozpočet úprava po změnách

Příjmy 418 896,0 498 618,0 506 418,1

Výdaje 583 956,8 674 857,8 676 323,2

Rozdíl -165 060,8 -176 239,8 -169 905,1

Financování 165 060,8 176 239,8 169 905,1


