Příloha důvodové právy č. 13a

Odchylky od běžné tvorby rozpočtu a výhledu
(návrhy před prvním čtením)
S přihlédnutím k „běžným“ postupům a principům tvorby rozpočtu, vycházejícího z platného
rozpočtového výhledu, je vhodné upozornit zejména na tyto „odchylky“, týkající se i
Rozpočtového výhledu (Pozn.EKO: níže uvedené odchylky byly projednány na RM
24.9.2015):
1. Energie pro aquapark a zimní stadion: při modernizaci aquaparku v letech 2009 až 2010
bylo nutné zabezpečit výstavbu nové trafostanice, která by umožnila dodávku zvýšené
spotřeby el. energie. Protože město s investicí nepočítalo, realizovala stavbu společnost
CTZ s.r.o., která je současně výrobcem elektrické energie. Město v minulém roce
provádělo výběrové řízení na dodávku energií, na jejímž základě dodavatelem elektrické
energie bude jiná společnost než CTZ, přes niž (jako majitele trafostanice) však bude
dodávka realizována a má právo na platbu za přenos (pozn.: jedná se o státem
regulovanou cenu, která se dodavatelům účtuje vždy v závislosti na vlastnictví
trafostanice. Rozdíl je pouze v tom, že vlastníkům je zohledněna vyšší sazba na umoření
investice). Město se se společností CTZ dohodlo na poskytování slevy z distribuce
v případě, že tato bude prostřednictvím této trafostanice odebírána po dobu 10 let (tj., že si
nebude stavět vlastní trafostanici a tím zmaří investici partnera). Na základě této dohody
dojde ke snížení fakturace nákladů příspěvkové organizaci Aquapark cca o 1,6 až 1,7 mil.
Kč/rok (počítáno dle průměrných odběrů v minulých letech). Protože část nákladů
organizace přeúčtovává příspěvkové organizaci Sportoviště (trafostanice dodává energii i
pro zimní stadion), budou příspěvky Auquaparku sníženy o 1 300 tis. Kč/rok a
Sportovištím města o 300 tis. Kč. O dosaženou úsporu se zlepší hospodaření města.
2. Provozování majetku aquaparku: dne 1.1.2016 končí daňová povinnost města provozovat
ekonomicky majetek, pořízený v letech 2009 a 2010 v rámci rekonstrukce areálu
aquaparku. Město tedy ukončí nájemní smlouvu s příspěvkovou organizací Aquapark,
čímž sníží o 8 mil. Kč/rok své příjmy (za nájemné) a výdaje o 1,38 mil. Kč/rok (za odvod
DPH z nájmu a zbytek na investiční dotace organizaci). Příspěvková organizace bude mít
majetek ve správě, což jí umožní odpisy ve výši 8 mil. Kč/rok použít na opravu a
modernizaci majetku (a uplatnit si vratku DPH z pořízených investice ve výši dle
příslušného koeficientu), popř. jí město může nařídit odvod zdrojů z jejího fondu investic
a následně rozhodne o použití peněz na opravy majetku samo. Více je uvedeno v příloze.
Pozn.: protože město počítalo s plným použitím vybraného nájmu ve prospěch obměny technologií a
modernizace aquaparku až od roku 2018 a současně v letech 2016 až 2020 byly plánovány investiční dotace
dle potřeb organizace ve výši 2 až 6 mil. Kč, je vhodné v prvních letech umožnit organizaci využít její fond
investic ve výši dosavadních plánovaných investičních dotací z rozpočtu města. Konkrétně to znamená, že
v letech 2016 až 2018 bude organizace tvořit svůj investiční fond ve výši 8 mil. Kč/rok, ale město jí nařídí
odvod části prostředků do rozpočtu města 3 606 tis. Kč/rok. Tím bude dosaženo z pohledu města stejného
výsledku hospodaření jako před změnou principu provozu aquaparku. Ostatní prostředky budou ponechány
organizaci ve fondu investic (tj. v letech 2016 až 2021 by měla mít organizace naplněn investiční fond ve
výši 25,2 mil. Kč) s tím, že budou využity na obměnu technologií a modernizaci aquaparku (po dohodě se
zřizovatelem buď přímo organizací, nebo městem prostřednictvím nařízených odvodů nad výše uvedený
rámec).
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3. Provozování In-line plochy: město v roce 2009 investovalo do In-line plochy, z níž mělo
zájem uplatnit vratku DPH 156 tis. Kč. Z tohoto důvodu byl majetek pronajat příspěvkové
organizaci Sportoviště města, s tím, že na úhradu nájemného mu byl každoročně
poskytován příspěvek. Protože je již splněna zákonná podmínka pro dodržení
ekonomického provozování uvedené investice, je možné příjmy (z nájmu) i výdaje (na
příspěvek organizaci) snížit o 45,6 tis. Kč a tím ušetřit odvod DPH ve výši 7,6 tis. Kč/rok.
4. Sadská výšina: město má zájem pořádat každoroční akci pro veřejnost na Sadské výšině.
Z tohoto důvodu se příspěvek Klubu kultury zvýší o 200 tis. Kč/rok na akci Noc s
Metodějem.
5. Princip podpory spolků využívajících prostory města: ve zřizovací listině příspěvkové
organizace Klub kultury je v části „Hlavní předmět činnosti uvedeno, že „zajišťuje podmínky
pro rozvoj neprofesionální zájmové a zájmově umělecké činnosti, poskytování smluvně sjednaných služeb
souborům a kroužkům, které za tímto účelem uzavřou smlouvu s organizací“. Do současné doby byly

se souhlasem zřizovatele poskytovány prostory budovy Klubu kultury bezplatně a náklady
ve výši 1 092,3 tis. Kč byly kryty z provozního příspěvku poskytovaného organizaci.
S ohledem na novelu zákona o rozpočtových pravidlech, jež nově definuje poskytování
dotací, je nutné se nově řídit „Principy poskytování dotací z rozpočtu města od roku
2016“, schválenými v září zastupitelstvem města. Z tohoto důvodu bude příspěvková
organizace Klub kultury poskytovat spolkům prostory za režijní ceny a spolky mohou
požádat město o poskytnutí dotace na krytí těchto nákladů. Příspěvek p.o. Klub kultury
proto bude snížen o 1 000 tis. Kč, který nově organizace získá jako nájemné od spolků
(pozn.: dá se očekávat, že některé spolky za nově nastavených podmínek již nebudou mít
zájem prostory organizace města využívat, a proto není vhodné příspěvek snížit o plnou
hodnotu). A město úsporu ve výši 1 000 tis. Kč použije na poskytování dotací ve
speciálním programu, vyhlášeném za tímto účelem (viz bod 1.4.).
6. Příspěvek Klubu kultury do fondu investic: příspěvková organizace Klub kultury
vykonává ekonomickou činnost, která podléhá plátcovství DPH. V souladu se zákonem je
tato daň odváděna z příjmů a naopak může být dle stanoveného koeficientu uplatňována
z výdajů. Tento koeficient je závislý na poměru vlastních výnosů a poskytnuté dotace,
přičemž čímž nižší je podíl příspěvku na běžný provoz, tím vyšší je možnost uplatnění
koeficientu. Protože organizace zajišťuje základní opravy užívaného majetku, poskytuje
mu město potřebný příspěvek. Zlepšení koeficientu může nastat tím, že město bude
poskytovat tento příspěvek jako investiční dotaci do fondu organizace (z něhož se koef.
nepočítá), a následně, v případě potřeby, umožní příspěvkové organizaci, v souladu s § 31
odst. 2 písm. d) z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, použít prostředky
investičního fondu k „navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a
oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost“. Pro rok 2016
bude takto poskytnuto 303,8 tis. Kč.
7. Knihobudky: jedná se o záměr instalovat na veřejných prostranstvích města vysloužilé
telefonní budky, které by sloužily jako veřejné „miniknihovny“. Předpokládá se, že by
v r. 2016 byly instalovány cca 2 Knihobudky, a to na veřejných prostranstvích –
pravděpodobně ve Smetanových sadech (u altánu) a na Masarykově náměstí (před poštou)
– konečné umístění je nutné zkonzultovat s architektem města. Knihobudky –
nepoužívané telefonní budky, by byly zakoupeny od společnosti 02 a následně by byly
potřebně upraveny - prostorově i vzhledově. Pro umístění musí být zajištěn vhodný tvrdý
podklad, na který budou přikotveny. Předpokládáme, že o jejich následný provoz by se
starala Knihovna BBB, jejíž ředitel bude rovněž hlavním koordinátorem celého projektu
(další info a foto jsou uvedeny v příloze). Pozn. EKO: příspěvek organizaci bude pro rok
2016 zvýšen o 60 tis. Kč na pořízení, dopravu, instalaci a úpravu budek.
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8. Místní akční plán vzdělávání do roku 2020: s novým programovacím obdobím EU 2014 –
2020 dochází k několika změnám jak v operačních programech (dále OP), tak v
podmínkách financování. Oblast školství a vzdělávání se bude financovat prostřednictvím
dvou OP, a sice OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (zde se bude jednat o tzv. měkké
projekty), a Integrovaný regionální OP (IROP), konkrétně specifický cíl 2.4 Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (zde se bude jednat
především o tzv. tvrdé projekty, tj. stavební úpravy pro výuku cizích jazyků,
přírodovědných laboratoří, nové digitální technologie apod.). Podmínkou úspěšné žádosti
o dotaci, resp. kritériem přijatelnosti pro výzvy předkládané v cíli 2.4 IROP (ale i v
některých oblastech OP VVV), je soulad s tzv. Místním akčním plánem vzdělávání
(MAP). Zpracování MAP je tedy v novém plánovacím období EU nutností k realizaci
projektů v oblasti školství a vzdělávání z dotačních prostředků EU. MAP budou
zpracovávány v území o velikosti obce s rozšířenou působností (ORP) a jsou
koordinované ze strany MŠMT, které připravuje výzvu na získání dotačních prostředků
na jejich zpracování. MAP jsou v podstatě jakousi analýzou, která určí skutečnou
potřebnost dané aktivity v území (obci, konkrétní škole). MAP bude zahrnovat zejména
oblasti předškolního a základního vzdělávání či zájmového a neformálního vzdělávání.
MAP vzniknou „zdola“, z potřeb škol a konkrétních a specifických potřeb území. Budou
zpracovány ve spolupráci s partnery v území. Zároveň s MAP by měly vznikat i Krajské
akční plány (KAP), které budou koordinovat kraje s tím, že se předpokládá určitá
návaznost KAP a MAP. Na základě několika jednání, která proběhla mimo jiné i za účasti
představitelů města Uh. Hradiště s představiteli a projektovými manažery všech místních
akčních skupin a zástupců regionálních sdružení pokrývajících obce ORP Uh. Hradiště
bylo dohodnuto, že by žadatelem a tedy i nositelem projektu na zpracování MAP v ORP
Uherské Hradiště mělo být právě město Uherské Hradiště. Předpokládáme, že se na
zpracování MAP bude žádat o dotaci ve výši 4 mil. Kč, přičemž je nutné mít na r. 2016
naplánovaný spolupodíl města ve výši 5% z této částky, což je 200 tis. Kč.
9. Workoutové hřiště u Smetanových sadů: v rámci realizace záměru oživení městského
parku Smetanovy sady o prvky společně vytvářející bezpečnou a aktivně odpočinkovou
zónu by zde mělo být vybudováno i workoutové sportoviště (hřiště). Jedná se o
sportoviště určené zejména mládeži nad 15 let, vybavené různými druhy zařízení
určených pro posilování vahou vlastního těla, které napomáhají k rozvoji fyzické kondice
a zároveň i ke smysluplnému trávení volného času. Tam, kde taková hřiště již byla
vybudována, si velmi brzy u mládeže získala velkou oblibu. Nejčastějšími prvky
workoutového hřiště, k jehož zbudování není potřeba mnoho místa, jsou hrazdy různých
velikostí, závěsná zařízení, žebříky, lavičky, tyče, bradla apod. Tyto prvky jsou vyrobeny
z materiálů konstrukčně pevných a odolných proti povětrnostním podmínkách i
poškození. V blízkosti parku Smetanovy sady by byl vytipován vhodný prostor a hřiště
zrealizováno tak, aby mohlo sloužit svému účelu již od jara 2016. Předpokládá se, že by
bylo pořízeno několik takových prvků v celkové hodnotě 300 tis. Kč s tím, že by
garantem, realizátorem a následně i provozovatelem hřiště byla organizace Sportoviště
města UH p.o. Pozn. EKO: výše uvedená cena je včetně vybudování plochy, dopravy a
montáže (tzn., že se jedná o hřiště typu NIPPUR size M+ viz příloha).
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10. Kino Hvězda: odbor investic navrhuje realizovat opatření k zamezení zatékání do I. PP
objektu kina Hvězda. Jedná se o nové technické řešení , které nebylo součástí původního
rozsahu díla, kdy zhotovitel díla bude hradit náklady související s provedením opravy
původních částí ochozů (např. demontáž stávající dlažby a odtokových žlabů, doplnění
konstrukce stropu a izolace, doplnění dlažby apod.) a objednatel díla bude hradit náklady
související s technickým zhodnocením navrženého systému (např. odbourání soklu
stávajících květináčů, nové odvodnění přes oplechování - žlaby umístěné v květináčích
apod.). Podíl města na technickém zhodnocení je 650 tis. Kč s tím, že se jedná o odhad
před provedením veřejné zakázky.
11. LFŠ po roce 2019: v roce 2009 uzavřelo město se spolkem Asociace českých filmových
klubů smlouvu o spolupráci na zajištění pořádání filmových škol v Uherském Hradišti v
letech 2010 – 2019. Vzhledem k tomu, že v září letošního roku schválilo zastupitelstvo
města „Princip poskytování dotací z rozpočtu města od roku 2016“, v němž je v části
týkající se dlouhodobé spolupráce uvedena i podpora letních filmových škol, je
v rozpočtovém výhledu plánována dotace i pro následující období. Protože výše podpory
byla od roku 2009 nezměněna, bude vhodné pro případné nové období, od roku 2020 dále,
původní výši 1 750 tis. Kč nove nastavit. Pozn.: původní dotace na roky 2010 až 2019 činila 2 000
tis. Kč/rok a protože město v roce 2008 poskytlo AČFK půjčku, kterou nedokázalo v plné výši splatit, byla
v roce 2012 uzavřena dohoda, že dluh město odpustí a současně sníží příspěvky na 1 750 tis. Kč. Po roce
2019 by tedy měla být za „původní“ dotaci považována částka 2 000 tis. Kč/rok. Pokud by byla za

základ valorizace brána míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen
(skutečná do roku 2015 plus očekávaná do roku 2019), mohlo by dojít ke zvýšení o 11,5
%. Z tohoto důvodu je od roku 2020 plánována dotace na LFŠ ve výši 2 250 tis. Kč.
12. Peněžní fond na Slovácké slavnosti: dne 20.12.2004 zřídilo zastupitelstvo města Fond
Slováckých slavností vína a otevřených památek. Příjmem fondu měly být příjmy od
fyzických a právnických osob, převody z rozpočtu města a přebytky z hospodaření
minulých let. Záměrem zřízení fondu bylo zřízení nové tradice, jíž se měly účastnit i
okolní obce, jež by se podílely na úhradě nákladů s tím, že následně by byly získávány i
dary od podnikatelských subjektů a případně i občanů. Tento záměr se však nepodařilo
naplnit, neboť mimo společnosti Synot, která se stala spolupořadatelem, do fondu nikdy
žádné zdroje od obcí, občanů či firem nebyly poskytnuty a dotace z rozpočtu města (a
v posledních dvou letech od Zlínského kraje) tak do fondu byly převáděny víceméně
„uměle“. Navíc organizováním slavností byla již od prvních ročníků pověřena
příspěvková organizace Klub kultury, které začal spolupořadatel poskytovat finanční
prostředky přímo. Fond tedy nikdy neplnil svou funkci a ekonomický odbor doporučuje
jej zrušit, neboť případné ojedinělé příjmy mimo „běžné“ podporovatele je možné
realizovat přímo přes rozpočet města či pořadatelské příspěvkové organizace a tím ušetřit
náklady na správu běžného účtu fondu.

Přílohy
Provoz aquaparku
Instalace knihobudek
Workoutové hřiště u Smetanových sadů
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Starosta – Ing. Stanislav Blaha

Provoz aquaparku od roku 2016
Při finančně náročné výstavbě aquaparku v letech 2009 a 2010 mělo
město zájem své investiční náklady snížit o DPH. Tuto možnost stát
akceptuje pouze v případě, že budoucí provoz bude generovat příjmy,
z nichž naopak bude DPH odváděno. Město tento model využilo a
uzavřelo s příspěvkovou organizací smlouvu, jíž jí prosince 2010
pronajalo svůj majetek za 8 mil. Kč na dobu 5 let. Pozn.: město
příjmy z nájmu v rozpočtovém výhledu využívá k opravám a investicím
do pronajatého majetku (tj. z pohledu rozpočtu se nájemné chová
neutrálně).
Výše uvedený postup znamenal, že město si při výstavbě uplatnilo DPH
ve výši 49 mil. Kč a z nájemného za dobu trvání smlouvy (do
31.12.2015) státu naopak odveden 6,9 mil. Kč.
Od 1.1.2016 již z pohledu uplatnění vratky DPH z investice není
město povinno Finančnímu úřadu prokazovat ekonomiku investice a může
postupovat dle vlastních potřeb. Řešení dalšího využití majetku
mohou být tato:
1. Nájemní smlouva bude prodloužena ve stávajícím režimu: město by
z nájmu odvádělo za DPH 1,38 mil. Kč/rok a proto by byl tento
postup pro město výhodný v případě, že by v dohledné době
plánovalo do aquaparku investice, které by výrazně převyšovaly
vybrané nájemné (tj. v letech 2016 až 2021 výrazně více jak 50
mil.
Kč)
a
takto
si
DPH
z investice
uplatňovalo
zpět.
V Rozpočtovém výhledu do roku 2021 se takovou investicí nepočítá.
2. Majetek bude příspěvkové organizace dán do výpůjčky: město ušetří
na odvodu DPH 1,38 mil. Kč/rok a majetek bude i nadále
odepisovat. Opravy již financovat nebude (nájemné již nebude
mít). Příspěvková organizace naopak „ušetří“ na nájemném, čímž
bude vytvářet zisk z nějž by platila daň z příjmů 1,52 mil. Kč a
„zbytek“
prostředků
použije
na
opravy
majetku.
Pozn.:
z ekonomického pohledu se jedná o obdobu předchozí varianty,
která je však mírně horší.
3. Majetek bude příspěvkové organizaci svěřen do správy: město
ušetří na odvodu DPH 1,38 mil. Kč/rok, vyvede svůj majetek
z účetnictví a povede ho pouze v podrozvaze. Tím umožní jeho
odepisování příspěvkové organizaci. Organizace úsporu svých
výdajů za platbu nájemného ve výši 8 mil. Kč nahradí výdaji za
odpis svěřeného majetku, čímž nebude dosahováno zdanitelného
zisku. Prostředky ve výši odpisů bude kumulovat do fondu
investic. Opravy a modernizaci poté bude organizace realizovat
sama (se souhlasem zřizovatele), popř. může zřizovatel nařídit
odvod prostředků na svůj účet (a použít je na opravu majetku).

Ekonomický
odbor
doporučuje
od
1.1.2016
svěřit
příspěvkové
organizaci majetek do správy, čímž se zlepší hospodaření města o
1,38 mil. Kč/rok a současně nedojde ke zhoršení hospodaření
příspěvkové organizace (popř. bude o 1,38 mil. Kč/rok více použito
na opravy majetku aquaparku).
V této souvislosti je nutné zajistit následující úkony:
1. Ukončit nájemní smlouvu. Protože stávající smlouva je platná
do 31.12.2015, je úkol možné považovat za splněný.
2. Změnit rozpočet města 2016 a rozpočtový výhled města do 20121.
Tzn. zrušit příjmy o 8 mil. Kč/rok a výdaje na odvod DPH 1,38
mil. Kč/rok a investiční dotace příspěvkové organizaci ve
zbývající hodnotě. Zajistí EKO (součást důvodové zprávy k 1.
čtení rozpočtu, projednaná v RM 24.9.2015).
3. Změnit rozpočet příspěvkové organizace na rok 2016. Tzn.
zrušit náklady za úhradu nájemného 8 mil. Kč/rok a zařadit
odpisy dle odpisového plánu, který schválí rada města (ve výši
8 mil. Kč/rok). Zajistí p.o., a následně zajistí EKO schválení
rozpočtu p.o. a odpisového plánu p.o. v RM 15.12.2015.
4. Způsob hospodaření s majetkem bude nutné v souladu se z. č.
250/2000
Sb.,
o
rozpočtových
pravidlech,
definovat
ve
zřizovací listině. Zajistí EKO (projednání v RM 24.11.2015 a
schválení v ZM 7.12.2015).

S pozdravem

Ing. Vladimír Moštěk
vedoucí ekonomického odboru

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana,
příspěvková organizace
Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště
Tel./Fax: 572 551 250
www.knihovnabbb.cz
Městská knihovna roku 2012

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE: Jančář
TEL.: 572 555 295
E-MAIL: reditel@knihovnabbb.cz
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PhDr. Ivo Frolec
místostarosta

Věc: Realizace projektu KnihoBudky
Knihovna BBB kontaktovala realizátory projektu tzv. KnihoBudek, který funguje za
podpory programu společnosti Telefónica O2 „Think big“, jak přesně probíhá vlastní
realizace projektu:
1) Knihovna BBB navrhuje adoptovat 2 Knihobudky a umístit je v prostorech, která
jsou v majetku města (Smetanovy sady, Masarykovo náměstí). Třetí navrhované
místo je Aqupark, kde by adopce přicházela do úvahy v příštím roce, neboť letní
sezóna Aquapraku pomalu končí.
2) Finanční rozvaha je v případě objednání od města Uh. Hradiště nebo Knihovny
BBB stejná, nejdražší položkou je doprava. Přesnou cenovou kalkulaci dodá
realizátor Knihobudek (cca 20 – 30 tisíc za 1 kus)
3) Realizace a umístění Knihobudky
-

realizátoři Knihobudek zakoupí vyřazenou telefonní budku od společnosti 02,
provedou úpravu (prostorovou i designovou). Návrh designu budou řešit
s objednatelem, který dodá potřebné podklady (logo, znak města, požadavek na
barevné provedení apod.)

-

město musí zajistit tvrdý podklad pod Knihobudku, na který bude přikotvena

4) Doba dodání Knihobudky je cca 3 – 4 týdny od zaslání objednávky
5) Další péče o Knihobudky bude v režii Knihovny BBB, ředitel Knihovny BBB bude
rovněž koordinátorem projektu KnihoBudky ve městě Uh. Hradiště
6) Přesné umístění 2 KnihoBudek (Je zapotřebí konzultace s Ing. arch. A. Holým):
-

Smetanovy sady (prostor poblíž dřevěného altánku), kde by byla vhodným
doplňkem klidové zóny
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-

Masarykovo náměstí (prostor u pošty, vedle současných funkčních telefonních
budek)

7) Financování:
-

zakoupení z rozpočtu města Uherské Hradiště

-

zakoupení z rozpočtu Knihovny BBB (v tomto případě by bylo nutné navýšit
rozpočet Knihovny BBB o částku, kterou za projekt zaplatí, neboť Knihovna BBB
ve svém rozpočtu s tímto projektem nepočítala)

8) Zařazení KnihoBudek do majetku (bude se odvíjet od předchozího bodu)

S pozdravem
Mgr. Radovan Jančář
ředitel Knihovny BBB
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