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Návrh na rozpočtové opatření pro rok 2018  
 

Důvodová zpráva: 

 
V souladu s pravidly rozpočtového hospodaření je třeba upravit rozpočet města pro rok 2018 

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 Ministerstva kultury na obnovu památek                                                            233 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 520 tis. Kč.  

 

2. Dotace na projekty základních škol                                                                             5 607,8 tis. Kč 

Rozpočet města se upravuje o neinvestiční dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání zřízeným příspěvkovým organizacím:  

    569 612 Kč pro Mateřskou školu Svitavy, Milady Horákové 27, na projekt „Personální 

podpora – MŠ Svitavy, Milady Horákové 27“ 

    584 820 Kč pro Mateřskou školu Svitavy, Československé armády 9, na projekt „Šablony II 

– Rozvoj MŠ Československé armády“, 

 4 453 440 Kč pro Základní školu a mateřskou školu Svitavy – Lačnov na realizaci projektu 

„Inkluze ve Svitavách“. 

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 rozpočtu Pardubického kraje                                                                               293 tis. Kč 

 150  tis. Kč z programu Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2018 na 

realizaci akce „Svitavy, městský dům U Mouřenína, č.p. 118 – oprava havárie 

části střechy“,  

 143  tis. Kč na činnost a provoz Městského informačního centra Svitavy (142 982 Kč). 

Prostředky, které jsou přísně účelové, byly uvolněny v rámci programu Podpora 

činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji. 

 

4. Snížení příspěvku z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče                                      - 12 tis. Kč 

Z důvodu ukončení jedné z dohod o výkonu pěstounské péče rozhodl Úřad práce ČR o snížení 

státního příspěvku na výkon pěstounské péče pro rok 2018. Účelem tohoto příspěvku je pokrytí 

nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem vč. 

provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče (po dobu trvání jedné dohody po celý rok činí 

roční příspěvek 48 tis. Kč). 

 

5. Vratka dotace z Ministerstva kultury pro SKS                                                               - 18,6 tis. Kč 

Na základě vyúčtování dotace z Ministerstva kultury na Krajské postupové přehlídky (65 tis. Kč) 

 



vrátilo Středisko kulturních služeb města Svitavy 18 645 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. 

 

6. Technická infrastruktura v lokalitě za Kojeneckým ústavem                                            510 tis. Kč 

Jedná se o spoluúčast na úhradě projektové dokumentace pro infrastrukturu stavebních pozemků, 

které jsou v přímém sousedství se stavebními pozemky ve vlastnictví města. Projektovou 

dokumentaci zajišťuje společnost SILLA a.s. s tím, že město se bude podílet na částečné úhradě 

z důvodu koordinace společných zájmů v této lokalitě. Předpokládaná částka 1 010 tis. Kč 

(500 tis. Kč bylo zařazeno do schváleného rozpočtu) činí podíl na projektové dokumentaci pro 

stavební řízení celé zájmové lokality včetně právnických služeb. Na krytí budou použity daňové 

vícepříjmy (podíl na výnosu daně z přidané hodnoty).  

 

7. Projekt „Komunikace pro pěší podél I/43 Svitavy–Moravský Lačnov“                         1 800 tis. Kč 

Rozpočtové prostředky budou použity na vícepráce (3,1 mil. Kč) spojené s realizací projektu 

„Komunikace pro pěší podél I/43 Svitavy – Moravský Lačnov“, snížené o méněpráce (1 mil. Kč) 

s tím, že zbývajících 300 tis. Kč pokryje rozpočtová úspora projektu. K nárůstu ceny díla došlo 

zejména navýšením nájemného na pozemcích ŘSD z důvodu záboru větších ploch pracovních 

míst v komunikaci I/43, dále z důvodů sanace pláně (odlišné hodnoty únosnosti pláně po 

statických zkouškách), změn v zatřídění zeminy při odkopávkách a prokopávkách, většího objemu 

výkopových prací, úprav chodníků podle požadavku státního dozoru a ostatních víceprací 

vyplývajících ze změny projektové dokumentace. Na krytí budou použity daňové vícepříjmy 

(podíl na výnosu daně z přidané hodnoty).  

 

 

Rekapitulace v tis. Kč 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje  

rozpočtové opatření, kterým se provádí změna rozpočtu města Svitavy pro rok 2018 na 

celkovou částku 695 975,6 tis. Kč dle předloženého návrhu  

Z: vedoucí odboru financí  

 

 

 

 

 

 

Schválený Poslední Rozpočet

rozpočet úprava po změnách

Příjmy 403 068,8 408 889,6 417 302,8

Výdaje 630 651,9 687 562,4 695 975,6

Rozdíl -227 583,1 -278 672,8 -278 672,8

Financování 227 583,1 278 672,8 278 672,8


