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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):  

 
1. Dotace pro Středisko kulturních služeb na projekt česko-polské spolupráce                   96,9 tis. Kč                         

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

3 765,66 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 republikou a Polskem 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 MPSV pro Středisko volného času Svitavy                                                     261,9 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“ (261 892,50 Kč). Prostředky jsou v souladu s rozpočtovými pravidly 

poskytnuty příjemcům prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, z tohoto důvodu je třeba provést 

úpravu rozpočtu města. 

 

3. Snížení příspěvku z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče                                      - 40 tis. Kč 

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

státního příspěvku pro rok 2019 o 40 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 (poměrnou část 

z ročního příspěvku ve výši 48 tis. Kč po dobu trvání jedné dohody po celý rok). 

 

 

Rekapitulace v tis. Kč 

 

 

 

 

 

Schválený Rozpočet

rozpočet po změnách

Příjmy 418 896,0 419 214,8

Výdaje 583 956,8 584 275,6

Rozdíl -165 060,8 -165 060,8

Financování 165 060,8 165 060,8

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-CR-–-Polsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-CR-–-Polsko-(1)


Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje  

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

celkovou částku 584 275 600 Kč dle předloženého návrhu  

Z: vedoucí odboru financí  


