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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 rozpočtu Pardubického kraje                                                                            1 883 tis. Kč 

•  120 tis. Kč z  programu Podpora kulturních aktivit na rok 2019: 

40 tis. Kč pro Středisko kulturních služeb (15 tis. Kč na „Prázdniny v Parku“, 

15 tis. Kč na „POSED – Podzimní setkání divadel“, 10 tis. Kč na „PORTA“); 

60 tis. Kč pro Městské muzeum a galerii (25 tis. Kč na „Muzejní animace – 

zpřístupnění postupu tradičních řemesel a výtvarných technik“, 15 tis. Kč na 

„Hledání hvězdy Davidovy – Ghetta v nás“, 20 tis. Kč na „Řezbářský memoriál 

Aloise Petruse 2019“); 

20 tis. Kč pro Základní uměleckou školu Svitavy (10 tis. Kč na „Svitavské 

komoření“ a 10 tis. Kč na „Svitavský slavík“). 

•    95 tis. Kč  z programu Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na rok 2019 pro 

Městské muzeum  a galerii ve Svitavách (80 tis. Kč na „Restaurování 

Svitavského betlému“ a 15 tis. Kč na „Vybavení muzejních depozitářů“). 

•  148 tis. Kč z programu Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pardubickém kraji na 

rok 2019 pro Středisko kulturních služeb města Svitavy (53 tis. Kč na „Krajské 

postupové přehlídky Pardubického kraje – Svitavy 2019“, 20 tis. Kč na „39. 

Národní soutěž a výstava amatérské fotografie – Svitavy 2019“ a 75 tis. Kč na 

„Dětská scéna – celostátní přehlídka dětského divadla a recitace – Svitavy 

2019“). 

•    20 tis. Kč z programu Naplňování koncepce podpory mládeže v Pardubickém kraji: 

10 tis. Kč pro Základní školu a mateřskou školu Svitavy – Lačnov na projekt 

„Lučištníci z Lačnova“ a 10 tis. Kč pro Základní školu Svitavy, náměstí Míru 73, 

na projekt „Děti v pohybu“. 

• 1 500 tis. Kč  investiční dotace z programu Podpora realizace rozvojových projektů 

v problémových mikroregionech PK na projekt „Příprava technické 

infrastruktury sloužící pro podnikání – stezka pro pěší a cyklisty U Tří mostů“. 

 

2. Dotace z Ministerstva kultury České republiky                                                                 357 tis. Kč 

•  168 tis. Kč  z programu Veřejné informační služby knihoven pro Městskou knihovnu ve 

Svitavách na „Obnova technického vybavení pro systém Tritius“ (133 tis. Kč 

investiční dotace, 35 tis. Kč neinvestiční dotace), 

•    20 tis. Kč  z programu Kulturní aktivity obcím Pardubického kraje pro Městskou knihovnu 

ve Svitavách, z toho 10 tis. Kč na „Zvukové knihy pro slabozraké a nevidomé“ a 

10 tis. Kč na „Proměna společnosti za posledních 30 let“ (lektorné a honorářové 

náklady), 

 



•    84 tis. Kč z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví pro Městské 

muzeum a galerii ve Svitavách na projekt „Biologie ve svitavském muzeu“, 

•    85 tis. Kč  z programu Kulturní aktivity – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit 

pro Středisko kulturních služeb města Svitavy, z toho 65 tis. Kč na Krajské 

postupové přehlídky a 20 tis. Kč na Podzimní setkání divadelníků (POSED). 

Prostředky jsou poskytnuty prostřednictvím zřizovatele, z tohoto důvodu je třeba provést změnu v 

rozpočtu města. 

 

3. Dotace z Programu prevence kriminality MV ČR                                                             444 tis. Kč 

Ministerstvo vnitra ČR uvolnilo pro město Svitavy v rámci programu Podpora prevence 

kriminality účelovou dotaci ve výši 444 tis. Kč na projekt „Svitavy – Resocializační program pro 

predelikventy a jejich rodiny - 2019“. Prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu 

vypořádání. 

 

4. Dotace z Ministerstva vnitra pro sbor dobrovolných hasičů                                              150 tis. Kč  

Rozpočet se navyšuje o neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra  - generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ČR na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů Svitavy (připravenost jednotky a zabezpečení včasného výjezdu k zásahům). Prostředky 

jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání. 

  

5. Dotace z Mikroregionu Svitavsko na zastřešení sportovní a herní plochy                     3 743 tis. Kč 

Jedná se o dotaci z rozpočtových prostředků dobrovolného svazku obcí Mikroregion Svitavsko na 

spolufinancování projektu „Rekonstrukce multifunkční sportovní a herní plochy“. Kombinace 

prostředků státního rozpočtu, vlastních zdrojů účastníka a dotace z územních rozpočtů je 

podmínkou financování z kapitoly MŠMT v rámci podprogramu Podpora materiálně technické 

základny sportu – ÚSC, SK a TJ, ze kterého byla vloni uvolněna dotace ve výši 16 980 tis. Kč. 
 

6. Snížení příspěvku z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče                                      - 28 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 2019. Účelem tohoto příspěvku je pokrytí 

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

provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. 

  

7. Návratná finanční výpomoc základním školám                                                           2 576,4 tis. Kč                      

V návaznosti na samostatně předložený materiál se rozpočet navyšuje o poskytnutí návratných 

finančních výpomocí: 

a) 2 280 tis. Kč Základní škole Svitavy, náměstí Míru 73, na předfinancování projektů „Stavební 

úpravy ZŠ náměstí Míru – ZIP inovativně“, 

b)    296,4 tis. Kč Základní škole a mateřské škole Svitavy – Lačnov na předfinancování projektu 

„Přírodní učebna v Modré škole, Svitavy, okres Svitavy“. 

 

8. Přesun ve výdajích odboru dopravy                                                                                   180 tis. Kč 

Z úspory v kapitálových výdajích na akci „Parkoviště a chodníky Malé náměstí“ se přesouvají 

prostředky do běžného rozpočtu na vypracování studie ve věci linkového vedení MHD ve 

Svitavách (v návaznosti na vyhodnocení vstupních analýz stávajícího stavu včetně analýzy 

dotazníkového průzkumu).  

 

9. Navýšení výdajů odboru dopravy                                                                                      630 tis. Kč  

a)  350 tis. Kč na rekonstrukci chodníku ul. T. G. Masaryka. Jedná se o vícenáklady vzniklé 

přesunem stožárů venkovního osvětlení u Národního domu, o palisády u 

Langerovy vily místo zábradlí, vyšší podbetonování obrubníků, úpravu podloží a 

stabilizace chodníku, instalaci zábradlí, chodníkové uliční vpusti… Na krytí 

bude použit zůstatek prostředků na účtech města. 

b)    30 tis. Kč posílení výdajů na provoz parkovacích automatů (řešení poruchy parkovacího 

automatu u polikliniky ve Svitavách). Na krytí bude použit zůstatek prostředků 



na účtech města. 

c)  250 tis. Kč na opravu cesty u Langrova lesa. Na krytí budou použity vícepříjmy odboru 

životního prostředí z prodeje dřevní hmoty. 

 

10. Přesun ve výdajích odboru životního prostředí                                                                  110 tis. Kč 

V rámci výdajů na revitalizaci rybníku Rosnička se převádí prostředky z běžného rozpočtu do 

kapitálového na pořízení aeračního prstence jako součást provzdušňovacího zařízení. 

 

11. Navýšení výdajů odboru životního prostředí                                                                     777 tis. Kč 

a) 370 tis. Kč  navýšení výdajů na pěstební činnost – vícepráce spojené s těžbou stromů 

z důvodu přemnožení kůrovce v lesích, 

b)   50 tis. Kč  navýšení výdajů na ošetření významných stromů z důvodu vyššího zájmu občanů 

o příspěvky v rámci grantového programu města, 

c) 200 tis. Kč navýšení výdajů na opravy lesní cesty u Vodárenského lesa, 

d) 110 tis. Kč posílení kapitálových výdajů na přípravné práce k rozšíření sběrného dvora. 

Na krytí budou použity vícepříjmy z prodeje dřevní hmoty. 

e)   47 tis. Kč předfinancování nákladů na zpracování lesního hospodářského plánu s tím, že po 

získání dotace z Ministerstva zemědělství budou prostředky vráceny zpět na účet 

města.  

 

12. Přesun ve výdajích odboru školství a kultury                                                                    205 tis. Kč 

a)   80 tis. Kč bude použito na zvýšení příspěvku Městskému muzeu a galerii ve Svitavách na 

zajištění celoměstských oslav k výročí 170 let železniční trati Česká Třebová – 

Brno. Na krytí bude použita rezerva v kultuře (50 tis. Kč), úspora ve výdajích na 

místní televizní vysílání (29 tis. Kč) a úspora ve výdajích na výměnné pobyty 

(1 tis. Kč). 

b)   70 tis. Kč se přesouvá z běžného rozpočtu do kapitálového. Jedná se o změnu účelu použití 

dotace pro organizaci TOM Zálesáci (byla využita na rekonstrukci turistické 

základny). 

c)   55 tis. Kč se z rezervy v tělovýchově přesouvá do kapitálového rozpočtu na dětské hřiště 

sídliště Lány (dokrytí výdajů z důvodu vyšší cenové nabídky). 

 

13. Navýšení výdajů odboru školství a kultury                                                                     1 700 tis. Kč 

a) 850 tis. Kč na přípravné práce k rekonstrukci školní jídelny při ZŠ T. G. Masaryka 27 

z důvodu požadavku Krajské hygienické stanice na uvedení zjištěných 

nedostatků do souladu s aktuální legislativou, 

b) 150 tis. Kč na opravy zařízení technologie krytého plaveckého bazénu a venkovního bazénu, 

c) 600 tis. Kč na poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Svitavský basket s.r.o. na úhradu 

části provozních nákladů klubu v soutěži Kooperativa národní basketbalové ligy, 

d) 100 tis. Kč zvýšení příspěvku Základní škole a mateřské škole Svitavy – Lačnov na pokrytí 

přímých nákladů na vzdělávání v období od září do prosince 2019 (důvodem je 

nástup nového způsobu financování regionálního školství od r. 2020, který 

nezohledňuje nastavení parametrů již k 1.9.2019). 

Na krytí bude použit zůstatek prostředků na účtech města. 

 

14. Navýšení výdajů odboru vnitřní správy                                                                          1 290 tis. Kč 

a) 940 tis. Kč na zajištění většího rozsahu stavebních úprav kanceláří, stěhování, malování,  

úpravy rozvodů, atp., 

b) 350 tis. Kč pořízení nového stolu do velké zasedací místnosti v budově T. G. Masaryka 35. 

Na krytí bude použit zůstatek prostředků na účtech města. 

 

15. Navýšení výdajů odboru rozvoje města                                                                          5 650 tis. Kč 

a) 3 920 tis. Kč  navýšení výdajů na projekt „Demolice tří vybydlených domů ve Svitavách“. 

Jedná se o prostředky na předfinancování akce s tím, že dotace do výše 70 % 

nákladů z  Ministerstva pro místní rozvoj bude uvolněna následně na základě 



předložených faktur. 

b) 1 600 tis. Kč  navýšení výdajů na opravy bytových domů – řešení havarijního stavu střech 

„Holandských domků“ (zatékání), 

c)   130 tis. Kč navýšení výdajů na rekonstrukci vstupního prostoru – Urnový háj (dokrytí 

nákladů dle projektové dokumentace). 

Na krytí bude použit zůstatek prostředků na účtech města. 

  

16. Přesun ve výdajích odboru vnitřní správy                                                                         16,1 tis. Kč 

Jedná se o prostředky, které budou použity na zakoupení výtvarného díla včetně poskytnutí 

licence a výdajů na jeho znalecké ocenění (schváleno radou města 3.6.2019). Poněvadž předměty 

kulturní hodnoty se v souladu s postupy účtování řadí mezi investiční nákupy, budou prostředky 

převedeny z běžných výdajů do kapitálových.  

 

 

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 624 346,7 tis. Kč dle předloženého návrhu  

Z: vedoucí odboru financí  

Schválený Poslední Rozpočet

rozpočet úprava po změnách

Příjmy 418 896,0 438 919,2 446 448,2

Výdaje 583 956,8 605 174,3 624 346,7

Rozdíl -165 060,8 -166 255,1 -177 898,5

Financování 165 060,8 166 255,1 177 898,5


