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Návrh na rozpočtové opatření pro rok 2020  
 

Důvodová zpráva: 
 

V souladu s pravidly rozpočtového hospodaření je třeba upravit rozpočet města pro rok 2020 

o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu a ostatní úpravy tak, aby hospodaření probíhalo v 
souladu s rozpočtem. Jedná se o následující změny:  

 
1. Dotace z MPSV pro Středisko volného času Svitavy                                                          19 tis. Kč 

Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla uvolněna dotace v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost pro Středisko volného času Svitavy na realizaci projektu „Příměstské 
tábory pro SVČ Svitavy“ (19 003,12 Kč). Prostředky jsou v souladu s rozpočtovými pravidly 
poskytnuty příjemcům prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, z tohoto důvodu je třeba provést 
úpravu rozpočtu města. 
 

2. Zvýšení příspěvku z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče                                          4 tis. Kč 

V souvislosti s ukončením jedné z dohod o výkonu pěstounské péče se rozhodnutím Úřadu práce 
ČR snižuje státní příspěvek o 44 tis. Kč a současně zvyšuje o 48 tis. Kč na nově uzavřenou 
dohodu od ledna 2020.  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 (poměrnou část z ročního příspěvku ve výši 
48 tis. Kč po dobu trvání jedné dohody po celý rok). 
 

3. Dotace z Pardubického kraje na sociální služby                                                             1 946 tis. Kč 

Jedná se o účelovou dotaci na poskytnutí sociální péče v objektu Šance – zařízení pro sociálně 
vyloučené osoby, z toho 993 tis. Kč je určeno na nízkoprahové denní centrum a 953 tis. Kč na 
noclehárnu. Poněvadž stěžejní část prostředků na předfinancování byla zařazena do schváleného 

rozpočtu, bude 1 812 tis. Kč vráceno zpět, zbývajících 134 tis. Kč dokryje výdaje na platy a 
povinné odvody zaměstnavatele.  
 

4. Dotace pro SPORTES Svitavy s.r.o.                                                                                  184 tis. Kč 

Společnost SPORTES Svitavy s.r.o. požádala o poskytnutí dotace na dofinancování projektu 
„Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu koupaliště“. Na krytí budou použity vratky dotací 
z r. 2019, které poukázala společnost SPORTES Svitavy s.r.o. v rámci vyúčtování zpět na účet 
města (158 tis. Kč z dotace na pořízení movitého majetku, 15,6 tis. Kč z dotace na rekonstrukci 

podlahy v šatnách volejbalových kurtů a 10,4 tis. Kč z dotace na vytvoření IT infrastruktury 
v areálu Svitavského stadionu). Úprava rozpočtu je podmíněna schválením samostatně 
předloženého materiálu. 
 

5. Revitalizace sídelní zeleně Svitavy                                                                                 2 000 tis. Kč 

Jedná se o navýšení výdajů na projekt Revitalizace sídelní zeleně Svitavy (ul. Pražská, Školní a 
Sokolovská). Prostředky zařazené do schváleného rozpočtu ve výši 1 500 tis. Kč pokryjí pouze 
část díla, na kterou byla podaná žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 

 



(700 tis. Kč). S ohledem na rozsah díla a termín provedení výsadeb všech stromů, trvalek a 
založení trávníků je snahou zahájit práce na celkovou realizaci již v průběhu března. Z tohoto 

důvodu se navyšují výdaje o 2 mil. Kč s tím, že na krytí bude použita nezařazená rezerva z 

předchozích let (na vodohospodářskou infrastrukturu). 

 

 

 

Rekapitulace v tis. Kč 

 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje  

rozpočtové opatření, kterým se provádí změna rozpočtu města Svitavy pro rok 2020 na 
celkovou částku 658 294,7 tis. Kč dle předloženého návrhu  

Z: vedoucí odboru financí  
 

Schválený Rozpočet
rozpočet po změnách

Příjmy 416 611,4 418 764,4

Výdaje 655 953,7 658 294,7

Rozdíl -239 342,3 -239 530,3

Financování 239 342,3 239 530,3


