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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 na projekty základních a mateřských škol                                                       3 296,1 tis. Kč 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání:  

•      499 979  Kč pro Mateřskou školu Svitavy, M. Majerové 13, na projekt „MŠ Svitavy, 

M. Majerové“, 

z  Integrovaného regionálního operačního programu: 

•      720 270  Kč pro Základní školu a mateřskou školu Svitavy, Sokolovská 1, na projekt 

„Tvořivě badatelská učebna“, 

•    859 015,87 Kč pro Základní školu Svitavy, Felberova 2, na projekt „ZŠ Svitavy, Felberova 

2 – učebna přírodních věd“, 

• 1 216 775,52 Kč pro Základní školu Svitavy, Felberova 2, na projekt „Vybudování 

polytechnické učebny“. 

Prostředky jsou v souladu s rozpočtovými pravidly poskytnuty příjemcům prostřednictvím 

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

 
2. Dotace z rozpočtu Pardubického kraje                                                                          5 105,9 tis. Kč 

• 1 641 000 Kč  pro Městskou knihovnu ve Svitavách na „Výkon regionálních funkcí v okrese 

Svitavy“; 

•    966 000 Kč pro organizační složku Sociální služby města Svitavy na zajištění sociálních 

služeb – činnost azylového domu v objektu Šance. Poněvadž prostředky na 

předfinancování byly zařazeny do schváleného rozpočtu, budou vráceny zpět. 

•    218 675 Kč pro organizační složku Sociální služby města Svitavy na zajištění sociálních 

služeb – činnost azylového domu s cílovou skupinou ženy a rodiny s dětmi 

(v objektu Šance); 

• 1 373 000 Kč na „Nízkoprahové denní centrum – Šance – zařízení pro sociálně vyloučené 

osoby“ (653 tis. Kč) a „Šance – noclehárna – zařízení pro sociálně vyloučené 

osoby“ (720 tis. Kč). Poněvadž prostředky na předfinancování byly zařazeny 

do schváleného rozpočtu, budou vráceny zpět.  

•    400 000 Kč na částečné krytí výdajů projektu „Modernizace dětského dopravního hřiště 

ve Svitavách – rekonstrukce technologické infrastruktury“ (druhá etapa 

modernizace dětského dopravního hřiště navazující na výstavbu učebny); 

•    200 000 Kč na projekt „Vodní rekreace na Rosničce“ (zajištění možnosti rekreačního 

veslování na rybníku Rosnička - plovoucí molo s přístupovou lávkou, jehož 

součástí jsou 3 pramice); 

•      35 000 Kč  z rozpočtových příspěvků a záštit hejtmana Pk pro Městské muzeum a galerii 

ve Svitavách na vydání publikace Svitavské osmy (30 tis. Kč) a pro Městskou 

 



knihovnu ve Svitavách na literární olympiádu Svitavská čtečka (5 tis. Kč); 

•      85 000 Kč  z Dotačního programu kanceláře hejtmana 2019 – rozvoj zahraničních vztahů 

Pk, z toho 25 tis. Kč pro ZŠ a MŠ Sokolovská na projekt „Česko-Slovenské 

partnerství škol“, 20 tis. Kč pro ZŠ Riegrova na „Partnerství ZŠ ve Svitavách 

a Žiaru nad Hronom“ a 40 tis. Kč pro Městské muzeum a galerii ve Svitavách 

na „Rozvoj partnerských vztahů v oblasti kultury a sportu Svitavy - Perečyn 

(Ukrajina)“; 

•       87 200 Kč  z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí, z 

toho pro ZŠ Felberova 20 tis. Kč na projekt „Ekopobyt pro Felberáky“ a 

13,2 tis. Kč na „Environmentální aktivity na ZŠ Felberova“, 20 tis. Kč pro ZŠ 

Sokolovská na „Environmentální výchova na naší škole“, 20 tis. Kč pro ZŠ 

Riegrova na „Pobytový výukový program“ a 14 tis. Kč pro ZŠ náměstí Míru 

na projekt „Terénní pozorování“; 

•     100 000 Kč z Programu podpory kultury a památkové péče na projekt „Svitavy-předměstí, 

ul. 5. května – obnova ústředního litinového kříže na hřbitově. 

 

3. Doplatek dotace na volbu prezidenta České republiky                                                     54,6 tis. Kč 

V rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem město obdrželo doplatek dotace ve 

výši 54 634,33 Kč na dokrytí výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky 

v roce 2018. Poněvadž prostředky již nejsou účelové a nepodléhají finančnímu vypořádání, budou 

použity na zakoupení nového lustru do kanceláře úseku správních činnosti - matriky, která se 

nachází v objektu vily MěÚ (stávající lustr nevyhovuje z hlediska technických parametrů i 

vzhledu). 

 

4. Dotace z MPSV na výkon sociální práce                                                                        401,3 tis. Kč 

Rozhodnutím o poskytnutí dotace uvolnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 401 322 Kč na 

výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) dle vybraných ustanovení 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Prostředky jsou 

přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání. 

 

5. Dotace z Úřadu vlády České republiky na terénní práce                                                   300 tis. Kč 

Na základě žádosti uvolnil Úřad vlády České republiky neinvestiční dotaci ve výši 300 000 Kč na 

podporu terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách (zabezpečení pozice a činnosti terénního 

pracovníka). Poněvadž na předfinancování služby, která je zajištěna již od počátku roku, byly do 

rozpočtu zařazeny vlastní zdroje města, budou prostředky ve výši dotace vráceny zpět. Dotace je 

přísně účelová a podléhá finančnímu vypořádání. 

 

6. Dotace ze SFDI na IV. etapu bezbariérových chodníků                                               11 591 tis. Kč 

Rozpočet města se navyšuje o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 

11 591 tis. Kč na akci „Bezbariérové chodníky Svitavy – IV. etapa“ (84,98 % uznatelných 

nákladů). Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníků v úseku od křížení ulice Dvořákova a 

Richarda Kloudy po ulici Dimitrovova, přes autobusové nádraží k nemocnici a k muzeu. 

Prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání. 

 

7. Peněžitý dar od Skupinového vodovodu Svitavy                                                               120 tis. Kč 

Rozpočet města se upravuje o peněžitý dar od dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 

Svitavy s tím, že prostředky budou použity na opravy lesních cest v městských lesích u Sluneční 

stráně. 

 

8. Zapojení nevyčerpaných prostředků sociálního fondu                                                    491,7 tis. Kč 

Příjmy a výdaje peněžních fondů jsou v souladu s rozpočtovými pravidly součástí rozpočtu obce. 

Z tohoto důvodu je třeba zařadit do rozpočtu nevyčerpané prostředky sociálního fondu z r. 2018 k 

jejich použití v letošním roce (339 449 Kč zůstatek sociálního fondu města Svitavy; 152 296 Kč 

zůstatek sociálního fondu pro strážníky městské policie). Tvorba a použití prostředků fondu se řídí 

schválenými Zásadami k používání finančních prostředků ze sociálního fondu města Svitavy a 



Zásadami k používání finančních prostředků ze sociálního fondu města Svitavy pro zaměstnance 

města zařazené do městské policie. 

 

9. Úhrada daně z příjmu města                                                                                      - 1 701,5 tis. Kč 

Na základě přiznání k dani z příjmu města za rok 2018 činí výše daně 18 298 520 Kč, což je o 

1 701 480 Kč méně oproti předpokladu. Poněvadž tato daň je v plné výši převedena zpět do 

příjmů města, bude rozpočet upraven o stejnou částku v příjmové i výdajové části. 

 
10. Zvýšení neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím                                      580,4 tis. Kč 

• 377,4 tis. Kč pro Středisko kulturních služeb města Svitavy na opravu střechy budovy 

kulturního centra Fabrika (použitý materiál v průběhu let již degradoval). Na 

krytí bude použit zůstatek prostředků na účtech města. 

•   50 tis. Kč pro Městské muzeum a galerii ve Svitavách na spolufinancování projektu 

„Rozvoj partnerských vztahů v oblasti kultury a sportu Svitavy - Perečyn 

(Ukrajina)“. Krytí bude zabezpečeno přesunem prostředků z výdajů na výměnné 

pobyty v oblasti kultury.  

• 100 tis. Kč pro Základní školu Svitavy, Riegrova 4, na dofinancování opravy palubovky 

v tělocvičně školy. Na krytí budou přesunuty prostředky z rezervy ve školství. 

•   53 tis. Kč pro Internátní školní jídelnu Svitavy, Milady Horákové 14, na zvýšené provozní 

výdaje spojené s rozvozem obědů (bezlepkové stravy) z Gymnázia Svitavy do 

Mateřské školy Svitavy, Československé armády 9, Základní školy Svitavy, 

Riegrova 3, a Základní školy Svitavy, náměstí Míru 73. Na krytí budou 

přesunuty prostředky z rezervy ve školství. 

 

11. Přesun rozpočtu na provoz ubytovny - Máchova alej                                                        315 tis. Kč                                                                                

Součástí rozpočtu města jsou příjmy a výdaje spojené s provozem ubytovny na adrese Máchova 

alej 208/16. Jedná se o objekt, ve kterém bylo do prosince 2018 sídlo sociální služby Azylový 

dům pro muže. Tato sociální služba byla přesunuta do nového zařízení Šance na ul. Nádražní a 

budova je nyní využívána jako ubytovna pro seniory a invalidní osoby s nejnižším důchodem či 

bez nároku na důchod (dle Smlouvy o ubytování). Poněvadž se již nejedná o poskytovanou 

sociální službu, budou v souladu s postupy účtování příjmy i výdaje ubytovny převedeny z oblasti 

sociálních služeb do oblasti bytového hospodářství (technická změna rozpočtu). 

 

12. Přesun ve výdajích odboru vnitřní správy                                                                            38 tis. Kč 

Jedná se o přesun prostředků vyčleněných na nákup kávovaru pro potřeby sekretariátu. Poněvadž 

celková hodnota vhodného typu kávovaru je vyšší, budou v souladu s postupy účtování převedeny 

prostředky z běžných výdajů do kapitálových. Na krytí zbývajících 32 tis. Kč budou použity 

prostředky z výdajů na pořízení digitální úřední desky (nebude v tomto roce realizováno). 

 

13. Příprava projektu Strategické dokumenty města Svitavy                                                 71,4 tis. Kč 

Z výdajů na pořízení digitální úřední desky se přesouvají prostředky na přípravu nového projektu 

města, v rámci kterého bude provedena aktualizace existujících nebo vytvoření nových 

strategických dokumentů potřebných pro systematický rozvoj města (12 dokumentů ze všech 

oblastí řízení). Prostředky budou použity na zpracování potřebné analýzy v dané oblasti a 

vytvoření žádosti o dotaci z prostředků EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost.  

 

14. Navýšení rozpočtových výdajů pro společnost SPORTES Svitavy s.r.o.                       854,8 tis. Kč 

S cílem zajistit stabilní personální obsazení zaměstnanců zařazených v dělnických profesích 

požádal jednatel společnosti o uvolnění prostředků na navýšení mezd o 10 % v základních 

hodinových sazbách. Mzdy v těchto profesích jsou dlouhodobě podfinancovány (v průběhu I 

čtvrtletí ukončilo pracovní poměr 6 zaměstnanců) a stabilizace zaměstnanců je nezbytná pro 

zabezpečení poskytování kvalitních komunálních služeb a správy sportovišť. Prostředky budou 

použity v oblasti údržby, opravy a čištění komunikací (204,6 tis. Kč), péče o veřejnou zeleň 

(267,1 tis. Kč), provozu, údržby a opravy veřejného osvětlení (44,4 tis. Kč), provozu veřejného 

WC (15,8 tis. Kč), provozu a údržbu sportovních zařízení (322,9 tis. Kč). Na krytí bude použit 



zůstatek prostředků na účtech města. 

 

 

 

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 602 527,9 tis. Kč dle předloženého návrhu  

Z: vedoucí odboru financí  

Schválený Poslední Rozpočet

rozpočet úprava po změnách

Příjmy 418 896,0 419 214,8 438 382,2

Výdaje 583 956,8 584 275,6 602 527,9

Rozdíl -165 060,8 -165 060,8 -164 145,7

Financování 165 060,8 165 060,8 164 145,7


