Rozpočtové opatření č. 3/2009
Kontrolou hospodaření města, která byla provedena na základě Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu FIN 2-12 M k 31.7.2009, který byl aktualizován k 24.8.2009 byl předložen na jednání
ZM dne 2.9.2009 tento návrh rozpočtového opatření č.3/2009.

PŘÍJMY
účet

rozp. skladba

ORG

text

částka

235/13 pol. 1111

-480 000

235/13 pol. 1112

-400 000

235/13 pol. 1113

-20 000

235/13

pol. 1121

-100 000

235/13

pol. 1211

-200 000

231/10
231/10

pol. 4116 13306
pol. 4116

400 000
58 260

235/11 3419/2111

-93 000

235/11 3632/2111

10 000

235/11 3633/2324

-50 000

235/10 3722/2111

135 000

235/11 3745/2324

5 000

235/10 6112/2324

6 000

235/11 6171/2111

15 000

235/11 6171/2131

70 000

235/11 6171/2132

-90 000

235/10 6171/2321

104 000

235/10 6171/2324

39 000

235/10 6171/2329

5 000

235/11 6171/3111

200 000

235/11 6171/3113

6 000

Daňové příjmy ze SR - daňové výnosy nejsou naplňovány,
vzhledem k propadu výběru daní v rámci celostátního
výnosu, proto i obcení rozpočty musí počítat s poklesem
daňových příjmů z těchto daní. Pokles nelze přesně
odhadnout, ale je třeba počítat alespoň s 10% poklesem. Plán
daňových příjmů města na rok 2009 nebyl nadhodnocen, tzn,
že předpoklad poklesu bude pravděpodobně cca 1,2 mil. Kč.
Dotace na sociální dávky (7 - 9/2009)
Dotace na Czech POINT - vybavení pracoviště
Příjem z nájemného budovy na stadionu - příjem nebude
naplněn
Pronájem hrobových míst - zohledňuje skutečný stav k
31.7.2009
Lokalita B3 nad zvláštní školou - byl vrácen částečně
poplatek ve výši 50.000 Kč, jeden z žadatelů si poplatek
uhradil z vlastních prostředků
Odměna od společnosti EKO KOM za tříděný odpad za
2.Q.2009 - rekordní částka
Platby za vytěžené dřevo v městských lesích - dle skutečného
stavu
vratka nesprávně vyplacené odměny členu ZM - dle nařízení
z auditu
Přepravné pro cizí - zejména příjem z provozu štěpkovačky
Příjmy z pronájmu pozemků - zejména příjem od společnosti
MEGA PLUS s.r.o. za pronájem pozemků za období od
1.7.2007 - 26.3.2009
Příjem z pronájmu nemovitostí - p. Vovkanych nepřistoupil
na nabídku města na odkoupení jeho majetku a tím vyrovnání
svých dluhů
Příjmy od sponzorů akce Rudolfovy slavnosti 2009
Příjmy od žadatelů na změnu ÚP č.2 + pojistné plnění za
havárii v čp. 302 + přijaté fin. spoluúčasti na vzdělávání - dle
skutečného stavu
Na základě nápravného opatření z auditu je třeba rozlišit
prodejní cenu pozemků na kupní cenu pozemku, kolek a
úhardu nákladů za geodetické práce - na této položce se
kumulují platby za geodetická zaměření pozemků
Předpokládaný příjem z prodeje pozemků - manželé Tichých Lázeňská ulice
Prodej bývalých autobusových zastávek

CELKEM PŘÍJMY

-379 740
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VÝDAJE
účet

rozp. skladba

231/10 2141/5329
232/10 2212/5171

text

částka

18 000
40

-100 000

DSO Východní Krkonoše - podíl města na pokrytí mzdových
nákladů projektového managera
Úspora na položce zimní údržba komunikací

334 000

Opravy místních komunikací - posílení rozpočtu na opravy
komunikací : odvodnění ulice Luční, odvodnění Nový svět,
odvodnění ulice Maršovská před čp. 112, oprava žlábu v
Horské ulici

232/10 2221/6121

150 000

Demolice objektu čp. 456 v lokalitě autobusového nádraží na
náklady města - veškeré dostupné volné prostředky města v
rámci rozpočtové činnosti. Pokud bude finanční potřebnost
větší (pravděpodobně ano, ale zatím není přesně známo v
jaké výši - bude upřesněno na jednání ZM) bude nutno použít
prostředky z fondu hospodářské činnosti.

232/10 3314/5139

19 000

232/10 3314/5137

25 000

232/10 3314/5137

174 000

232/10 3314/6121

-575 000

232/10 3419/5139

20 000

232/10 3419/5151

20 000

232/10 3419/5154

33 000

232/10 3419/6121

-401 000

232/10 3419/6121

95 000

232/10 3421/6121

-35 000

232/10 2212/5171

Městská knihovna - posílení položky materiálových nákladů
na dovybavení knihovny po rekonstrukci drobnými
provozními nákupy
Knihovna - nákup nového PC serveru + softwaru (operační
systém) pro účely on-line katalogu, který by měl zahájit v
říjnu provoz.
Rekonstrukce knihovny - vyčleněná půlmiliónová rezerva na
případné vícepráce nebyla vyčerpána - úspora z této rezervy
činí 401.000 Kč. Celková rekonstrukce knihovny vyšla na
1.134.000 Kč. Z této částky činí 174.511,-Kč nábytkové
komponenty, které jsou zařazeny na položku 5137 - DDHM
do 40.000,-Kč. Samotné zhodnocení budovy na položce 6121
pak 959.526,-Kč.
Nákup vybavení budovy na stadionu - některé položky nebyly
majetkového charakteru - např. povlečení, lůžkoviny.
Stadion - spotřeba elektrické energie a vody - od 1.6.2009
hradí město nikoli nájemce. Město je majitel a dodavatelé
energií vzhledem k dluhům pana Vovkanycha nechtějí uzavřít
smlouvu s dalším nájemcem ale pouze s majitelem.
Rekonstrukce fotbalových kabin - vzhledem k úsporným
opatřením bude tato akce přesunuta na rok 2010
Budova na stadionu - vzhledem k neustálým sporům kolem
topení a možnosti regulace v budově je předložena cenová
nabídka na montáž ekvitermní regulace 3 okruhů a nabíjení
bojlerů za účelem možnosti regulace topení v budově
Dětské hřiště na stadionu - úspora z realizace této akce
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232/10 3631/5154

70 000

232/10 3635/6119

49 000

232/10 3639/5134

-10 000

232/10 3639/5154

67 000

232/10 3722/5171

200 000

232/10 3745/5137

-5 000

4171/5410
232/10 4172/5410
4173/5410

300 000
30 000
70 000

232/10 4357/6331

100 000

232/10 4357/5331

-100 000

232/10 6112/5023
232/10 6112/5031

-316 000

232/10 6112/5032
232/10 6171/5134

5 000

232/10 6171/5136

-20 000

Veřejné osvětlení - navýšení rozpočtu dle předpokládané
skutečné spotřeby
Změna ÚP č.2 - navýšení položky dle Smlouvy se
zpracovatelem - DRUPOS Trutnov
Pracovní oděvy a obuv - částečně využito v rámci položky
6171/5134 - viz dále, nikoli zde
Městská garáž - v důsledku regulace topného systému a soc.
zařízení v garáži došlo k enormnímu nárustu spotřeby el.
energie - sazba přímotop. Kdy jen paušální platby činí 24.000
Kč. Přijata již úsporná opatření, topení pouze dřevem a bude
projednána změna sazby.
Odpadové hospodářství - posílení položky, částečně viz
příjmy - kompenzace od EKO-KOMu
Úspora z nákupu sadových laviček
Sociální dávky - výplaty dávek v hmotné nouzi z dotace z
MPSV - viz příjmy, kompenzováno dotační položkou 4116.
Dům s pečovatelskou službou - přesun neinvestičního
příspěvku na investiční příspěvek - nákup varného kotle je
investiční položka.
U zastupitelských odměn byl rozpočet stanoven dle loňské
skutečnosti bez zohlednění nižší sazby daně z příjmů a
sociálního pojistného a bylo počítáno s event. odměnami úspora
Nákup pracovních oděvů a obuvi - technická četa - povinnost
zaměstnavatele - BOZP
Úsporná opatření na položce tiskoviny, publikace

232/10 6171/5137

58 260

Integrovaném operační program "Egovernment v obcích
CzechPOINT" dle výzvy MV ČR - upgrade jednoho
pracoviště Czech POINT - viz příjmy dotační položka 4116.

232/10 6171/5139

50 000

Všeobecný materiál - posílení položky

232/10 6171/5149

-300 000

Ostatní finanční výdaje - rozpočtováno 400 tis. Kč, čerpáno
zatím cca 23.000 Kč, jedná se zejména o daň z převodu
nemovitostí, nebude čerpáno v plné míře - není náplň pro tuto
položku, úspora

232/10 6171/5153

50 000

Předpoklad spotřeby plynu v čp. 474 a 473 - posílení
položky. V čp. 473 bylo odběrné místo již zrušeno, nyní již
vyčerpáno - v září bude vyúčtování.

232/10 6171/5154

5 000

Elektrická energie v čp. 473 a 474 (radnice a bývalé kino) dle vyúčtování nutno navýšit

232/10 6171/5161

-30 000

232/10 6171/5162

-30 000

232/10 6171/5166

-400 000

232/10 6171/5167

15 000

232/10 6171/5171

-57 000

Předpokládaná úspora na poštovném do konce roku
Předpokládaná úspora na telefonních poplatcích, včetně
mobilních do konce roku
Historický majetek města - geodetické zaměření pozemků a
ocenění těchto pozemků, které získalo město do svého
vlastnictví, úspora
Školení - posílení položky
Opravy a udržování - rozpočtováno 457.000, zatím čerpáno
cca 188.000, nebude pravděpodobně vyčerpáno, úspora
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232/10 6402/5364

42 000

Vratka přísně účelových dotací z roku 2008 dle schváleného
vyúčtování krajským úřadem (volby + sociální dávky)

CELKEM VÝDAJE

-379 740

-379 740
-379 740
0

Celkové příjmy
Celkové výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů
Financování
pol. 8123

232/10 2221/6121

20 000 000

20 000 000

Financování z projektu "Autobusové nádraží Svoboda nad
Úpou formou přijatého krátkodobého překlenovacího úvěru
Projekt "Autobusové nádraží Svoboda nad Úpou" financování z přijatého krátkodobého překlenovacího úvěru

Návrh rozpočtového opatření je sestaven v souladu s dokumentem Kontrola hospodaření města
Svoboda nad Úpou k 31.7.2009, který byl projednán Radou města dne 13.8.2009 a vzat na
vědomí bez připomínek. Návrh tohoto rozpočtového opatření byl projednán na veřejném
zasedání Zastupitelstva Města dne 2.9.2009. Na jednání ZM byla upřesněna položka 2221/6121 Demolice objektu (barevně zvýrazněno v rámci výdajů tohoto opatření), kterou bude
nutno dofinancovat převodem z Fondu hospodářské činnosti (bytové hospodářství) ve výši
185.000 Kč. Cenová nabídka na demolici objektu čp. 456 činí 335.161 Kč. Tato informace
včetně cenové nabídky byla na jednání předložena formou dodatku k návrhu rozpočtového
opatření č. 3/2009. Návrh rozpočtového opatření včetně dodatku byl schválen na jednání ZM
dne 2.9.2009 pod číslem usnesení 74/15/09 písm. g).
Vyhotovil : Ing. Ivana Balcarová - tajemnice MěÚ
Ve Svobodě nad Úpou dne 3.9.2009
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