Město Sezimovo Ústí

Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí
Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79

NÁVRH ROZPOČTU
MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ
R. 2010

a) Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je rozpočet pro r. 2010
je navrhován takto:

Celk.příjmy po konsolidaci
z toho příjmy daňové
nedaňové
kapitálové
dotace
Celk.výdaje po konsolidaci
z toho běžné
kapitálové
Výsledek salda hospodaření
Financování
splátky úvěrů a půjček
změna st.pros. na účtech

Rozpočet ( v tis. Kč)
98.460,70
59.110,00
24.924,50
2.500,00
11.926,20
96.916,00
89.474,00
7.442,00
+1.544,70
-1.544,70
-2.257,00
+712,30
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b)Zásady pro úpravy rozpočtu
I. Provádění rozpočtových opatření
1.Zastupitelstvo města si vyhrazuje schvalovat následující rozpočtová opatření.
1.1. navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací, u kterých není nutné
dofinancování z dalších zdrojů
1.2. snížení celkového objemu rozpočtu
1.3. změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, změny závazných ukazatelů
vůči jiným osobám
1.4. změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce
nad 500tis Kč
1.5. jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku
2.Zastupitelstvo města zmocňuje Radu města ke schvalování následujících
rozpočtových opatření:
2.1. navýšení rozpočtu přijetím dotace, pokud není nutné dofinancování z vlastních
zdrojů
2.2. přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu,
v případě, že změna rozpočtové věty (položka,paragraf, ORJ) je nad 20tis Kč včetně
oproti upravenému rozpočtu
2.3. změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce v
rozsahu do 500 tis.Kč včetně
II. Čerpání rozpočtu
Rozdíly skutečností podle bodu 2.2. do 20 tis Kč ve zkrácené rozpočtové větě jsou
v pravomoci vedoucího odboru. Rozpočtová opatření se v těchto případech
neprovádějí. Odchylky skutečností od upraveného rozpočtu zdůvodní vedoucí
odborů v rozborech hospodaření a v závěrečném účtu města.
c) Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
Příspěvek na činnost:
v tis.Kč
3 312
3 195
1306
785
860
4465
17 014

ZŠ a MŠ 9.května
ZŠ Školní náměstí
ZŠ Švehlova
MŠ Zahrádka
MŠ Lipová
MSKS
Správa Města

Komentář k příspěvku pro Správu Města:
- Příspěvek na opravy bytového fondu ve výši 2 mil. Kč není automaticky
uvolňován, uvolnění je vázáno na odsouhlasení mimořádných oprav byt.fondu
radou města
- V rozpočtu vyčleněna rezerva ve výši 800 tis. Kč na práce, které přímo
nevyplývají z mandátní smlouvy, ale jsou městem mimořádně objednávány.
Tento příspěvek není rovněž poskytován automaticky, bude uvolňován po
odsouhlasení objednávky a doložení vyúčtování.

2

d) Závazné ukazatele- seznam investičních akcí
Zaměření teplovodů do digitálně technické mapy
Základní logistický informační systém
Generální oprava lávky přes Kozský potok
Okružní ul.(směnky)
Nákup pozemků
Sociální zařízení v budově čp.600, MŠ 9.května
Kapitálová rezerva na dofinancování projektů s účastí SR
popř. EF
Prodloužení cesty- Soukeník
Kapitálová rezerva- dofinanc.akce Modernizace ZŠ Školní
nám.628
Celkem

v tis.Kč
120
323
2900
1899
100
150
250
200
1500
7 442

e) Další závazné ukazatele rozpočtu
• položka 5011 platy zaměstnanců, odd§ 4351,6171 a 5311- 8.860 tis. Kč
• neinvestiční dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím - 985,50
tis Kč

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně do
15.12.2009, nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 17.12.2009.

Podrobnější členění rozpočtu včetně porovnávacích tabulek je k dispozici vzhledem
k jeho rozsahu v hale budovy MěÚ.

Návrh rozpočtu bude zveřejněn dne : 1.12.2009
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Město Sezimovo Ústí

Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí
Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2010
Návrh rozpočtu je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č.
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a vyhláškou MF ČR čís. 323/2002
Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.
Jako podklad pro vypracování návrhu rozpočtu na rok 2010 sloužil i rozpočtový
výhled na období 2008-2012, schválený ZM dne 6.11.2007 usnesením č. 62/2007.
Proces sestavování rozpočtu byl proveden v těchto krocích:
• rámec příjmů rozpočtu stanovil odbor ekonomiky a plánování na základě
dosavadních vývojových tendencí plnění roku 2009. Do úvahy byla vzata
současná ekonomická situace, která se výrazně promítla do daňových příjmů obcí
roku 2009 a bude významně ovlivňovat i daňové příjmy r. 2010 ( předpokládané
plnění daňových příjmů ve srovnání se skutečností r. 2008 nižší cca o 14%).
• od příjmové stránky se odvinula stránka výdajová s přihlédnutím k podkladům
předaných jednotlivými odbory úřadu města, včetně městské policie a městem
zřízených příspěvkových organizací
• odbor ekonomiky a plánování provedl sumarizaci a zpracoval návrh rozpočtu
• návrh byl projednán ve vedení města a doplněn o připomínky
• návrh rozpočtu byl
projednán ve finančním výboru Zastupitelstva města
Sezimovo Ústí
• po projednání návrhu rozpočtu RM se budou konat neveřejné konzultace se
všemi zastupiteli.
Rozpočet je koncipován jako mírně přebytkový s tím, že přebytek je určen ke
splácení jistiny úvěrů z předcházejících let. Vzhledem k tomu, že očekávané splátky
jistiny úvěrů jsou ve srovnání s přebytkem hospodaření vyšší, budou dofinancovány
ze zůstatků na běžných účtech k 31.12.2009.
Úvěrové zatížení města: v rozpočtu je vyčleněna částka 2257 tis. Kč na splátky
dlouhodobých úvěrů a půjček.
V roce 2009 došlo k přijetí krátkodobého úvěru v max. výši 30 mil. Kč
( předpokládané čerpání 28,1 mil. Kč) se splatností ke dni 30.7.2010. Úvěr bude
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splacen z přijatých transferů na realizaci projektů zlepšení tepelně-technických
vlastností budov školských zařízení ZŠ a MŠ 9.května, ZŠ Školní náměstí a ZŠ
Švehlova.
Protože v souladu s rozpočtovými pravidly můžeme dotaci rozpočtovat až jako
rozpočtovou změnu, není po dohodě s auditorem města rozpočtována ani splátka
krátkodobého úvěru. Toto opatření je učiněno z toho důvodu, že rozpočet by byl po
započtení splátek úvěru značně zkreslen. Přijetí dotace ve stejné výši jako splátka
úvěru se nepromítne do salda rozpočtu.

1. Druhové členění rozpočtu
1.1. Příjmy rozpočtu dle druhového členění tvoří:
• příjmy daňové tj. inkaso daní z příjmu, daně z přidané hodnoty, příjmy z místních
a správních poplatků.
• příjmy nedaňové z vlastní činnosti a nakládání s majetkem mimo prodeje
dlouhodobého majetku.
• příjmy kapitálové z prodeje dlouhodobého majetku.
• přijaté dotace investičního i neinvestičního charakteru.
Příjmy rozpočtu byly odhadnuty odborem ekonomiky a plánování. Daňové příjmy
celkem jsou koncipovány s ohledem na vývoj ekonomické situace ve výši cca 14 %
skutečnosti r. 2008. V této částce jsou zahrnuty tyto významné faktory:
- pokles příjmů ze sdílených daní
- pokles příjmů daně z nemovitosti ( pokles příjmů cca 300 tis. Kč vzhledem
ke zrušení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti)
- významné navýšení dotace ze státního rozpočtu na dofinancování výkonu
státní správy a školství ( navýšení 2 730,7 tis. Kč)
Nedaňové příjmy jsou ovlivněny zejména změnou financování záloh na energie
v souvislosti s pronájmem bytových a nebytových prostor ( tato skutečnost se
projevila i v RU na r. 2009). Tyto příjmy ale nemají vliv na saldo rozpočtu, protože
jsou ve stejné výši z těchto prostředků hrazeny zálohy na služby energetickým
společnostem. Z dalších příjmů, které nám zvyšují daňové příjmy proti r. 2008, ale
které nemají vliv na saldo rozpočtu je navýšení příjmu z pronájmu majetku
společnosti Energoinvest o DPH. Tato částka se dále objeví ve výdajích a je
odváděna finančnímu úřadu.
Na saldo rozpočtu má vliv zvýšení příjmů z pronájmu zejména bytových prostor a to
v důsledků navýšení nájemného u bytů s regulovaným nájemným.
Plánované kapitálové příjmy jsou tvořeny příjmy z prodeje
bytů ve vlastnictví
města.
Neinvestiční dotace jsou zapracovány podle podkladů krajského úřadu. / Informační
list č.25/2009 ze dne 29.10.2009, z platné smlouvy o poskytnutí příspěvku na
vytvoření nových pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací a z očekávané
výše dotace na soc. dávky pro těžce zdravotně postižené a osoby v hmotné nouzi.
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1.2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění tvoří:
• výdaje běžné (prostředky určené pro krytí základních provozních potřeb
města, prostředky určené jako příspěvek na činnost
příspěvkovým
organizacím zřizovaných městem a prostředky určené jako dotace obecně
prospěšným spolkům a organizacím).
• výdaje kapitálové (dále viz. seznam investičních akcí)
Výdaje běžné
Výdaje běžné vycházejí z potřeb jednotlivých odborů a příspěvkových organizací
zkorigovaných podle možností daných na straně příjmů.
• Mimořádné běžné výdaje jsou ve srovnání s r. 2009 plánovány jen v min. míře,
konkrétně se jedná pouze o opravu chodníku v ulici Švehlova ve výši 700 tis. Kč.
• Mzdové výdaje činí 16 213 tis. Kč a to včetně odměn členů zastupitelstva,
výdajů na zákonné pojištění a ostatních osobních výdajů
Navýšení celkových mzdových nákladů vč. pojistného proti r. 2009 je způsobeno
přijetím dotace na veřejně prospěšné práce, která vč. odvodů činí 945 tis. Kč ( RS r.
2009- 335 tis. Kč.
Porovnáním jednotlivých položek dojdeme naopak k závěru, že platy zaměstnanců
v pracovním poměru očištěné od veřejně prospěšných prací se snížily na 8 860 tis.
Kč z částky 9 041 tis. Kč ( RS 2009).
Na absolutním navýšení celkové částky se mimo veřejně prospěšných prací podílí
i navýšení odměn zastupitelů ( to se projevilo již ve skutečnosti 2009) a s ním
spojených zákonných odvodů.
•

Další důležitou položkou běžných výdajů tvoří platby za vodu, teplo, plyn a
elektrickou energii. Plánované výdaje pro rok 2010 vycházejí ze skutečného
vývoje v roce 2009.

•

Na opravy a údržbu silnic a chodníků má město připraveno částku 1.600 tis.Kč.

•

Položka nákup služeb zahrnuje především:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

výdaje na péči o veřejnou zeleň ve výši 350 tis.Kč, běžná údržba a nová
výsadba
výdaje na veřejné osvětlení - 1.700 tis.Kč
výdaje na činnost dobrovolného hasičského sboru - 100 tis.Kč
výdaje na projekty (žádosti o dotace) - 700 tis.Kč
výdaje spojené s činností městské policie vč. odchytu psů a jejich umístění
v útulcích, odtahů aut a jejich uložení -420 tis. Kč
výdaje spojené se správou městských bytů – 1 100 tis. Kč

Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši 4.800 tis.Kč a zahrnují
MHD a dopravní linku České Budějovice – Kolín, se zastávkou v Sezimově Ústí II.
Na průkazky MHD pro dárce krve je počítáno s 300 tis.Kč.
Položka neinvestiční dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím se ve
srovnání s r. 2009 zvyšuje o 78 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou
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uvolňovány na základě žádostí jednotlivých organizací a schválení těchto žádostí
radou města, popř. zastupitelstvem města.
•

Významnou položkou rozpočtových výdajů jsou příspěvky městem zřizovaným
organizacím, které jsou zpracovány jako závazné ukazatele v návrhu rozpočtu na
r. 2010.

Výdaje kapitálové jsou zpracovány souhrnně v návrhu rozpočtu 2010 jako závazné
ukazatele.
2. Odvětvového členění rozpočtu
Rozpočtová skladba kromě druhového členění používá ještě odvětvové neboli
funkční členění. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj.
nerozlišuje, zda se jedná o opravu, stavbu či nákup služeb, ale určuje výdaje podle
odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny:
• zemědělství a lesní hospodářství
• průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
• služby pro obyvatelstvo
• sociální věci a politika zaměstnanosti
• bezpečnost státu a právní ochrana
• všeobecná veřejná správa a služby.
Tyto rozpočtové skupiny se dále dělí na oddíly, pododdíly a paragrafy.

2.1. Příjmy rozpočtu
•

Největší objem rozpočtových příjmů ve výši 71.336,20 tis. Kč není zařazen do
žádné z uvedené skupiny a rozpočtová skladba je dále funkčně nečlení ( jedná
se o daňové příjmy, investiční a neinvestiční dotace).

•

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj representují příjmy z pronájmu
majetku města v systému tepelného hospodářství firmě a.s. Energoinvest,
prodeje bytů, nájemné z bytového či nebytového hospodářství a předplaceného
nájemného.

•

Pečovatelská služba zahrnuje zpoplatněnou péči seniorů.

•

Bezpečnost a veřejný pořádek – příjmy tvoří vybírání pokut a sankcí MP, dále
příjmy z činnosti přestupkové komise

.
•

Státní správa a ostatní činnosti
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2.2.Výdaje rozpočtu
Výdaje na dopravu zahrnují především splátky rekonstrukce Okružní ulice, opravy
komunikací a jejich technické zhodnocení; součástí je i příspěvek na dopravní
obslužnost města.
Ve vodním hospodářství je obsažena běžná údržba, která již několik let zůstává na
stejné úrovni.
Další skupina obsahuje vzdělávání a školské služby. Výdaje na vzdělávání jsou
rozděleny na předškolní zařízení, základní školy a první stupeň základních škol.
Tato zařízení dostávají příspěvek na provoz- viz. závazné ukazatele rozpočtu.
Skupina kultura, církev, sdělovací prostředky. Obsahuje v oblasti kultury příspěvek
PO MSKS , dotace neziskovým organizacím, výdaje v rámci činnosti sboru pro
občanské záležitosti, výdaje související s vydáváním Novinek..
Ve skupině tělovýchovy a zájmové činnosti jsou obsaženy dotace sportovním
neziskovým organizacím a správa městského sportovního majetku.
V oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje je zahrnut příspěvek PO
SM a všechny ostatní výdaje související s bytovým i nebytovým hospodářstvím a
s veřejným osvětlením.
Ochrana životního prostředí zahrnuje běžnou údržbu a novou výsadbu zeleně a
příspěvek PO Správa Města na sběr a svoz komunálního odpadu.
Skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti je z velké části dotována ze státního
rozpočtu. Zahrnuje sociální dávky, které jsou státním rozpočtem hrazeny v plné výši,
pečovatelskou službu, kterou hradí město a provoz klubu důchodců.
Oddíl bezpečnost a veřejný pořádek zahrnuje činnost MP.
Oddíl požární ochrana zabezpečuje podíl výdajů města na dobrovolných hasičích
města.
Činnost místní správy zahrnuje výdaje spojené s činností úřadu.
Poslední oddíl tvoří náklady na finanční operace. Zahrnuje především platbu daně
z příjmu za obec a úhradu úroků.

Závěr:
Návrh rozpočtu zabezpečuje všechny základní provozní potřeby města.
Kontrola plnění rozpočtu je zajištěna zpracováváním měsíčních uzávěrek,
čtvrtletních rozborů a závěrečného účtu hospodaření města, který schvaluje
zastupitelstvo města do června následujícího roku.
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