DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 26.02.2018

Rozpočtové opatření č. 01/2018 (v pravomoci RM)
Rozpočtové opatření č. 02/2018 (v pravomoci ZM)
Důvod předložení:
Zastupitelstvo města Usnesením č. 359/21/Z/2017 uložilo radě města realizaci
rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2018. Schválený rozpočet je vhodné změnit
z důvodů uvedených níže.
Základní fakta:
Na základě rozhodnutí státu a kraje, usnesení Zastupitelstva města popř. Rady města,
požadavků členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu a ředitelů
příspěvkových organizací předkládám tento návrh na změnu rozpočtu:
Změna rozpočtu v tis. Kč (+ = zvýšení plánu; - = snížení plánu)
Žadatel změny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

EKO
PO
SMM
OIN
KŠS
OSI
ÚMA
ÚKS
ÚIA
DSA
OSS
SŽP
ŽO
MP

Ekonomický odbor
Právní odbor
Odbor správy majetku města
Odbor investic
Odbor kultury, školství a sportu
Odbor organizační správy a informatiky
Útvar městského architekta
Útvar kanceláře starosty
Útvar interního auditu
Odbor dopravních a správních agend
Odbor sociálních služeb
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Živnostenský odbor
Městská policie

17.

p.o.

Příspěvkové organizace

18.

Stát, Krajský úřad ZK nebo Kraj
ZM, RM nebo Vedení

Financování změny

Příjmy
2 761,3

Výdaje

Výsledek

2 761,3
0,0
0,0
3,6
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1 090,0

3 990,0

-2 900,0

-240,0

-240,0

0,0

3,6

Financování je součástí požadavků odborů

3 614,9

6 514,9

-2 900,0

Zastupitelstvo města Usnesením č. 38/IV. ze dne 9.6.2003 (doplněno Usnesením ZM
č. 47/V. z 25.8.2003 a Usnesením ZM č. 147/XI. ze 14.4.2008) stanovilo radě města
provádět změny schváleného rozpočtu města formou rozpočtového opatření za
dodržení těchto podmínek:
a) musí být zachován celkový objem příjmů i celkový objem výdajů města, případně je možné
souvztažné zvýšení příjmů a výdajů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených
podmínek,
b) schválit nový kapitálový výdaj, popř. navýšit schválený kapitálový výdaj nejvýše v objemu 2 mil.
Kč, přičemž je nutné respektovat podmínku a). V období od 1. ledna do schválení první změny
rozpočtu není nutné dodržet objem kapitálových výdajů 2 mil. Kč v případě, že výdaj byl
schválen v předcházejícím rozpočtu města, realizace nebo úhrada nemohla být dokončena v
daném roce a se schválením v běžném roce není možné či vhodné čekat do řádné změny rozpočtu,
c) provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení výdajů v budoucích letech s výjimkou
těch, které jsou jmenovitě uvedeny v platném rozpočtovém výhledu,
d) veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena v příloze čtvrtletního hodnocení plnění
rozpočtu se zdůvodněním (nejsou-li součástí současně prováděné změny v pravomoci ZM).
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V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jsou změny
rozpočtu prováděny rozpočtovými opatřeními, evidovanými podle časové
posloupnosti. Při dodržení výše uvedených podmínek jsou změny, podléhající
schválení Zastupitelstvem města, označeny písmeny „ZM“ u názvu požadavku, ostatní
změny schvaluje Rada města (za podmínky dodržení výše uvedených pravidel).
Zdůvodnění jednotlivých požadavků je následující:
1. Rozhodnutí státu a kraje
a) Stát a krajský úřad: na základě schváleného státního rozpočtu ČR, popř.
rozhodnutí ministerstev a dalších státních orgánů, obdrželo město přímo od státu,
případně prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje (přenesená
působnost) tyto podklady, týkající se rozpočtu města:
• Přenesená působnost: krajský úřad informoval o Finančním vztahu státního
rozpočtu k rozpočtu obce na rok 2018. Město obdrží příspěvek na částečnou
úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy ve výši 47 575,7 tis. Kč, což
je o 35,3 tis. Kč více, že očekával rozpočet. O uvedenou hodnotu budou zvýšeny
příjmy i rozpisová rezerva města.
• Volby: krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 666,7 tis. Kč na úhradu
nákladů souvisejících s volbou prezidenta ČR. Protože město s příjmem počítá
v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací.
• Pěstounská péče: krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 96 tis. Kč na
výkon pěstounské péče. Protože město s příjmem počítá v nahodilých
příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací.
Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
b) Krajská zastupitelstva: na základě rozhodnutí samosprávných orgánů kraje bylo
rozhodnuto o těchto dotacích:
• Funkce knihovny: Zlínský kraj uzavřel s Knihovnou B. B. Buchlovana smlouvu
o poskytnutí neinvestiční dotace 2 726 tis. Kč na plnění regionálních funkcí
knihoven. Prostředky budou poskytovány prostřednictvím zřizovatele
příspěvkové organizace, proto příjmy i výdaje města budou povýšeny o
uvedenou hodnotu.
Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
2. Rozhodnutí ZM, RM a členů vedení města1
a) Dotace na individuální žádosti: v souladu se „Zásadami pro poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z prostředků města Uherské Hradiště“ jsou
v rozpočtu města pro letošní rok schváleny prostředky na poskytování dotací na
„účel stanovený žadatelem“. Ze schváleného plánu jsou dosud nerozdělené
prostředky ve výši 355 tis. Kč. Nové žádosti jsou (pozn. EKO: pokud není doporučeno
žádosti vyhovět z důvodu nesplnění cíle programu, má se za to, že nebyl nalezen důvod pro
„podporu konkrétního žadatele z důvodu zvláštního zřetele“):

•

1

Nadační fond J. A. Bati žádá (viz příloha) o neinvestiční dotaci 49,99 tis. Kč na
organizaci a přípravu konference ke 120. výroční narození Jana Antonína Bati.
Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět a poskytnout dotaci ve
výši 40 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 zastupitelstva obcí na § 2143 – cestovní ruch.

Organizační řád MěÚ: „Vedením města se rozumí starosta, místostarostové, uvolněný člen rady města a tajemník“.

2/10

•

Paní Mgr. G. Marková žádá (viz příloha) o neinvestiční dotaci 2,0 tis. Kč na
podporu tanečního páru (Gabriela Marková ml. a Oliver Fusek) při
reprezentaci města na tanečním mistrovství ČR. Porada členů vedení města
nedoporučuje žádosti vyhovět.
• Sdružení obrany spotřebitelů žádá (viz příloha) o neinvestiční dotaci 15,0 tis.
Kč na zajištění provozu poradenství pro spotřebitele v Uherském Hradišti.
Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené
prostředky budou přesunuty z § 6112 - zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní
služby a činnosti v oblasti sociální péče.
Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.

b) Místní komise: v rozpočtové rezervě jsou plánovány prostředky, které mohou
využít místní komise k činnostem ve svých místních částech. V současné době
navrhují komise využít prostředky takto:
• Žádný požadavek
Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
c) Sportovní areál u ZŠ Za Alejí (ZM): město od roku 2015 plánuje vybudovat
investiční akci „Rekreačně sportovní areál u ZŠ Za Alejí“ a pravidelně jeho
realizaci odkládá z důvodu nerozhodnutí státu o případném poskytnutí dotace.
V letošním roce je na akci plánován výdaj 36 702,4 tis. Kč a příjem z dotace 15 985
tis. Kč. Podle informací, které mělo město v době zpracování tohoto materiálu je
zřejmé, že město s žádostí o dotaci v tomto kole neuspělo, ale s ohledem na míru
připravenosti akce je pravděpodobné, že uspěje v dalším kole projednávání
žádostí. S ohledem na význam této akce pro občany města je vhodné zahájení
realizace již neodkládat, zahájit ji z vlastních zdrojů, a pokud by dotace nebyla
v budoucnu poskytnuta, bude výpadek v rozpočtu pokrytý z rezervy na
spolufinancování dotačních projektů (tj. tato změna rozpočtu), případně
z přebytku hospodaření města (tj. pozdější změna letošního rozpočtu). Vedení
města proto doporučuje zastupitelstvu přijat usnesení, jímž bude umožněno
zahájení akce bez ohledu na rozhodnutí o budoucí dotaci.

3. EKO - Ekonomický odbor
4. PO – Právní odbor
a) Náhrada osobních výdajů: odbor žádá zvýšení výdajů o 3,6 tis. Kč jako náhradu
Krajského vojenského velitelství Zlín za účast zaměstnance města na plánovaném
vojenském cvičení. Prostředky budou převedeny do rozpisové rezervy. Změna
výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
b) GDPR: odbor žádá převod plánu výdajů 250 tis. Kč, určených na provedení
analýzy a vyhodnocení rizik v souvislosti s GDPR z Právního odboru na Útvar
interního auditu, který bude nově agendu zajišťovat. Změna výsledku
hospodaření 0 tis. Kč

3/10

5. SMM - Odbor správy majetku města
a) Čerpací stanice Míkovice: na základě zpracované PD – zpracovatelem je ing.
Martin Machulka – VH-MAC, 11/2017 odbor žádá přesun akce „rekonstrukce
čerpací stanice Míkovice“ ve výši 400 tis. Kč z kapitálových výdajů do běžných
výdajů (a změnu názvu z „rekonstrukce“ na „oprava“). Současně žádá na
uvedenou opravu zvýšení výdajů o 750 tis. Kč, které doporučuje kompenzovat
snížením investičních výdajů na obnovu (nespecifikovanou) vodohospodářské
infrastruktury. Důvodem změny je charakter akce – jedná se o drobné stavební
opravy uvnitř a vně objektu a v podzemní odlehčovací komoře, vše v rámci
stávajícího půdorysu objektu uvnitř oploceného areálu. V ČS budou vyměněny
zejména zkorodované části potrubí a strojní součásti, bude provedena výměna
elektroinstalace a čerpadel. Kapacity ČS zůstávají beze změn. Účelem opravy je
zabezpečení bezproblémového provozu a prodloužení životnosti zařízení. Změna
výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
6. OIN – Odbor investic
a) Parkování u hřbitova: v rámci realizace akce „Parkování a úprava prostor u
hřbitova v Mařaticích“ byl vyčíslen poplatek za vynětí plochy ze zemědělského
půdního fondu (ZPF) pro realizaci akce v I. etapě ve výši 291,1 tis. Kč a ve II.
etapě 498,5 tis. Kč. O konečné výši odvodu rozhodne příslušný orgán ochrany
ZPF. Z tohoto důvodu žádá odbor převod výdajů ve výši 800 tis. Kč, určených na
druhou etapu této investiční akce do běžných výdajů na úhradu poplatků. Změna
výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
b) Městský stadion: odbor žádá přesun výdajů na 500 tis. Kč z rozvojových projektů
ve prospěch akce Sportovní areál MSRA – revitalizace přístupu“. Změna výsledku
hospodaření 0 tis. Kč.
c) Aquapark: odbor žádá zvýšit výdaje o 300 tis. Kč na posudek závad. Důvod:
původně schválená částka za zpracování znaleckého posudku byla navrhovaná na
základě odborného odhadu, nicméně ještě před konečným stanovením předmětu
a rozsahu požadovaného posudku. Navržené navýšení rozpočtu vychází z již
právním zástupcem upřesněného zadání rozsahu znaleckého posudku
problematiky Aquaparku. Požadavek doporučuje odbor kompenzovat snížením
výdajů na opravy týkající se aquaparku. Protože na opravy, týkající se škod, je
nutné zpracovat projektovou dokumentaci, je vhodné z položky oprav přesunout
1 500 tis. Kč na služby týkající se zhotovení PD. Změna výsledku hospodaření 0
tis. Kč.

7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu2
8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

2

požadavky týkající se odborem KŠS řízených příspěvkových organizací (vč. převodu prostředků z rozpočtu
odboru ve prospěch organizace) jsou uvedeny v části „17. Příspěvkové organizace“.
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9. ÚMA – Útvar městského architekta
a) Infosystém města (ZM): útvar žádá do rozpočtu města zařadit novou investiční
akci „Informační a navigační systém města“ v hodnotě 2 180 tis. Kč, na niž je
možné získat dotaci ve výši 1 090 tis. Kč. Změna výsledku hospodaření -1 090 tis.
Kč.
b) Oprava hradeb (ZM): v rozpočtu je nyní plánován nespecifikovaný výdaj 3 000 tis.
Kč na opravu památek a související příjem dotace z Programu MPZ ve výši 1 500
tis. Kč. Dle vedoucího útvaru je jedinou připravenou akcí obnovy památek,
odpovídající podmínkám dotace, obnova opevnění v Kollárově ulici, jejíž
očekávané jsou 4 810 tis. Kč. Útvar navrhuje realizaci uvedené akce, tj. přesun
stávajícího rozpočtu z ÚMA na OIN, a současně doporučuje potřebné navýšení
výdajů. Změna výsledku hospodaření -1 810 tis. Kč.
10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty
11. ÚIA – Útvar interního auditu
12. DSA - Odbor dopravních a správních agend
13. OSS - Odbor sociálních služeb3
a) Pěstounská péče: vzhledem k tomu, že koncem roku 2017 byly ukončeny dohody o
výkonu pěstounské péče s několika pěstouny, bude poskytnutý příspěvek na výkon
pěstounské péče na r. 2018 nižší, než je plánováno v rozpočtu. Příjmy i výdaje na
pěstounskou péči je tedy nutné snížit o 240 tis. Kč (tj. na 96 tis. Kč). Změna
výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
15. ŽO - Živnostenský odbor
16. MP – Městská policie

3

požadavky týkající se odborem OSS metodicky řízených příspěvkových organizací (vč. převodu prostředků
z rozpočtu odboru ve prospěch organizace) jsou uvedeny v části „17. Příspěvkové organizace“.
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17. Příspěvkové organizace4
17.1. Změny ovlivňující rozpočet města:
Obecné informace, týkající se ekonomických záležitostí organizací, ovlivňujících rozpočet zřizovatele:
• Příspěvky zřizovatele: změny výsledků hospodaření příspěvkových organizací mají vždy přímou
vazbu na rozpočet zřizovatele, přičemž pokaždé mají vliv na změnu alespoň jednoho závazného
ukazatele organizace a většinou neovlivní výsledek hospodaření města, neboť své doporučení
metodický odbor podpoří snížením svých výdajů ve prospěch příspěvku organizaci, nebo je příspěvek
kryt z rezervy města.
• Transfery: jedná se o dotace, které příspěvkové organizace získaly z ministerstev, státních fondů,
Zlínského kraje či jiných veřejnoprávních subjektů. Tyto jsou uvedeny v části důvodové zprávy
označené „1. Rozhodnutí státu a kraje“, neboť dle § 28, odst. 8, z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů „rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace
ke státnímu rozpočtu a k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k
rozpočtu kraje“. Rozpočet města je tak ovlivněn vždy shodně na straně příjmů i výdajů.

Požadavky na schválení změn rozpočtů příspěvkových organizací, dotýkající se
současně změny rozpočtu města:
a) ZŠ Za Alejí: ředitel organizace žádá snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele o
100 tis. Kč a současně žádá navýšení investičního příspěvku o stejnou hodnotu.
Finanční prostředky investiční dotace budou využity na nákup elektrického kotle,
který byl neopravitelný a vyřazen v listopadu 2017. Příspěvková organizace
provedla průzkum trhu a předpokládaný náklad na pořízení nového kotle je 99,9
tis. Kč.
Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
17.2. Rozpočtová opatření přísp. organizací bez vlivu na rozpočet města:
Obecné informace, týkající se ekonomických záležitostí bez vlivu na rozpočet zřizovatele:
• Rozpočtová opatření a majetkové operace: Rada města Usnesením 1183/77/R ze dne 21.3.2006
umožnila provádět rozpočtová opatření bez vlivu na změnu výsledku hospodaření s tím, že u
majetkových operací je stanoven limit max. 200 tis. Kč. Dále mají příspěvkové organizace stanoveny
tzv. závazné ukazatele pro čerpání nákladů, podle nichž je pak organizace hodnocena (většinou
energetický, mzdový a provozní limit). V případě, že rozpočtová opatření organizace přesahují
majetkový limit či závazný ukazatel, mohou změnu učinit pouze se souhlasem zřizovatele, tj. rady
města.
• Odpisový plán: příspěvkové organizace jsou povinny účtovat o majetku, jeho pořízení, ocenění,
odpisování a vyřazování v souladu s účetními metodami a postupy podle obecně platných právních
předpisů. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou zdrojem investičního fondu,
který je tvořen k financování investičních potřeb příspěvkových organizací. V souladu s § 31, odst. 1,
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provádí
příspěvkové organizace odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle odpisového
plánu schváleného zřizovatelem.
• Rezervní fond: rada města schválila ředitelům příspěvkových organizací možnost provádění
rozpočtových opatření spočívající v převodu části svého rezervního fondu ve výši do 100 tis. Kč k
posílení svého investičního fondu. Požaduje-li organizace přesuny vyšších hodnot, je nutné je
schválit radou města.
• Ostatní: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uvádí úkony, jež je
možné realizovat pouze s předchozím souhlasem zřizovatele, a jež jsou v případě našeho města
využívány jen sporadicky. Jedná se např. o přijetí úvěrů a půjček, ručení za závazky třetích osob,
pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě, přijetí cenných papírů
jako úhradu své pohledávky (§ 34 až 36).

Nad rámec udělených kompetencí příspěvkové organizace je požadováno:

4

požadavky týkající se dotací státu a kraje, popř. rezervy místních komisí rady města, jsou uvedeny v části „1.
Rozhodnutí státu a kraje“ či „2. Rozhodnutí orgánů města“.
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a) Žádný požadavek.
Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč
Veškeré změny týkající se příspěvkových organizací (uvedené případně i v jiných
oddílech této změny – např. dotace státu), se projeví ve schvalování jejich rozpočtů
takto:
POŽADOVANÁ ZMĚNA ROZPOČTŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Rozpočet 2018
[tis. Kč]

Výnosy

Náklady

Příspěvek

Transfer stát, kraj, …

Invest.
dotace

∑
Město UH

přes město

přímo

Klub kultury

0,0

Městská kina

0,0

Slovácké divadlo
Knihovna B.B.B.

Energie

Opravy

Velké akce

Ost. provoz

0,0
-2 726,0

2 726,0

0,0

Senior centrum UH

0,0

Sportoviště města

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Aquapark UH
MŠ Svatováclavská
ZŠ UNESCO
ZŠ Za Alejí
ZŠ Sportovní
ZŠ Větrná
ZŠ M ařatice
ZŠ Jarošov

-100,0

-100,0

-100,0

-100,0

Dům dětí a mládeže

Celkem

Závazné ukazatele nákladů
M zdy

-2 726,0

2 726,0

0,0

100,0

-100,0

100,0

-100,0
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18. Financování změny
Uvedené požadavky znamenají zhoršení hospodaření o 2 900 tis. Kč (požadavky
ÚMA) a současně „zablokování“ celého volného zůstatku rezervy na spolufinancování
dotačních projektů ve prospěch požadavku 2d (Sportovní areál u ZŠ Za Alejí).
Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána ke
konci února, je možné rozpisovou rezervu snížit na 10/12 ročního plánu. V případě, že
budou akceptovány veškeré navrhované změny týkající se této položky (viz tabulka
paragrafového znění, § 6409, položka 5901), je možné rezervu snížit o 913,9 tis. Kč.
Ekonomický odbor doporučuje, aby byly tyto prostředky převedeny do rezervy na
spolufinancování dotačních projektů.
Navržené řešení umožní zajistit bezproblémové financování rozpočtu města
v letošním roce a nedojde k porušení závazných ukazatelů stanovených
zastupitelstvem města. Současná změna (v pravomoci ZM i RM) dosud platného
rozpočtu je navržena takto:
Paragraf

Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]

Položka

Schváleno

Požadováno

Změna

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Příjmy celkem

678 494,5

Výdaje celkem

903 406,4

Financování

požadováno deficitní hospodaření

224 911,9

682 109,4
909 921,3
227 811,9

3 614,9
6 514,9
2 900,0

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Ukaz. přebytku běž. provozu
(min. 12 %)

Ukazatel dluhové služby
(max. 12 %)

Bežné příjmy celkem

614 120,5

616 645,4

2 524,9

Běžné výdaje celkem (jsou níže snížené o)

557 776,5

563 047,5

5 271,0

-3 690,0

-3 690,0

5141

Úroky vlastní

5171

Opravy a udržování

-52 422,6

-53 582,6

6409/5901 Nespecifikovaná rezerva

-9 336,1

-8 461,1

Ukazatel přebytku běž.prov.

19,83%

19,35%

tř. 1

Daňové příjmy

418 116,4

418 116,4

tř. 2

Nedaňové příjmy

147 530,2

146 531,1

-999,10

47 540,4
3 690,00
50 892,6

47 671,7
3 690,0
50 892,6

131,3

4112+4212 Dotace
5141 Úroky vlastní
8xx2 a 8xx4 Splátky jistin a dluhopisů
5178

Splátky leasingu

Ukazatel dluhové služby

73,9

73,9

8,91%

8,93%

-1 160,0
875,0

splněno

splněno
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Z pohledu cash flow let 2018 až 2024 se současná změna rozpočtu projeví takto
(částky jsou uváděny v tis. Kč a jedná se o zůstatky ke konci uvedených let):
400 000,0

Cash Flow k 31.12.

350 000,0
Před změnou: schválený Výhled 2023 (ZM 4.12.2017)
Před změnou: zdroje dle skutečnosti k 31.12.2017 a připravovaný Výhled

300 000,0

Aktuální změna (vč. připravovaného Výhledu)

250 000,0
200 000,0
150 000,0
100 000,0
50 000,0
0,0
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Pozn.: „Peněžní zdroje před změnou“ (modrá křivka) a „Aktuální změna“ (červená křivka) vychází
z pracovního návrhu Rozpočtu na rok 2018 a Výhledu do roku 2024.

19. Různé
a) Info o stavu investiční rezervy na financování dotačních projektů
V rozpočtu města je v kapitálových výdajích schválena rezerva, která slouží na
financování případných budoucích dotačních projektů, s nimiž rozpočet města dosud
nepočítá.
Účelem rezervy je mít v době podávání žádostí o dotace přehled, jakým způsobem by
v případě přiznání dotace bylo město schopno zajistit vlastní finanční podíl, aniž by se
zhoršovalo hospodaření města. V případě přiznání dotace je orgánům města
předložen návrh na změnu rozpočtu. Teprve v tuto chvíli se s konečnou platností
rozhodne o přijetí dotace a způsobu financování (do té doby se jedná pouze o
informativní záležitost).
Druhým účelem vytvořené rezervy je také případné prokazování zajištění vlastních
finančních zdrojů orgánům, které posuzují žádost města o dotaci (toto je výhodou
zejména u termínů podání žádostí o dotaci, které jsou kratší než termín nejbližšího
zasedání zastupitelstva města).
Rezerva je také průběžně doplňována o případné úspory dokončených dotačních
projektů. Aktuální stav využití rezervy je uveden v příloze.
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Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Materiál zpracoval ekonomický odbor tak, že vedoucí ostatních odborů a členové
vedení města jej měli předem k dispozici a jejich případná stanoviska byla zahrnuta
přímo do výše uvedeného textu nebo příloh. Závěrečné znění návrhu bylo projednáno
na poradě členů vedení města a vedoucích odborů.
Poradní orgány (tj. Finanční komise rady města popř. Finanční výbor zastupitelstva
města) projednávaly materiál až po jeho zpracování, a proto bude jejich případné
stanovisko sděleno přímo při projednávání v RM/ZM.

Příloha
1. Tabulka paragrafového znění změn
2. Přehled schválených investic, s financováním rozloženým do více let
3. Informace o stavu rezervy na dotační projekty podané městem Uherské Hradiště
4. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města:
- Nadační fond J. A. Bati na konferenci ke 120. výročí narození
- Mgr. Gabriela Marková na reprezentaci na tanečním mistrovství ČR
- Sdružení obrany spotřebitelů na provoz poradenství v UH

Zpracoval:
Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor
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