DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 21. 10. 2019

Rozpočtové opatření č. 10/2019 (v pravomoci RM)
Rozpočtové opatření č. 11/2019 (v pravomoci ZM)
Důvod předložení:
Zastupitelstvo města Usnesením č. 30/2/Z/2018 uložilo radě města realizaci
rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2019. Platné znění rozpočtu 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

Příjmy

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

8 630,3

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

4 969,1

17.

Příspěvkové organizace

18.

Financování změny

16 669,4

150,0
280,0

Výdaje

Výsledek

8 630,3
-5 723,5
4 969,1

0,0
5 723,5 ☺
0,0

-850,0
11 689,1
0,0
0,0

850,0 ☺
4 980,3 ☺
0,0
0,0

0,0

0,0

150,0
0,0
280,0

0,0
0,0
0,0

Financování je součástí požadavků odborů

30 698,8

19 145,0

11 553,8 ☺

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“ (popř. „ZM 2020“ u
přesunu již schváleného rozpočtu do příštího roku) 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:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o zvýšení neinvestiční dotace o
1 646,7 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností
vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Prostředky budou
převedeny odboru sociálních služeb na uvedený účel.
• Ministerstvu práce a sociálních věcí má být v rámci vyúčtování dotace v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí vrácena záloha minulého roku ve výši 9,4 tis. Kč.
Vedoucí OSS doporučuje požadavek kompenzovat snížením výdajů na
cestovné odboru.
• Krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 2 508,6 tis. Kč na projekt ZŠ a
MŠ Větrná z operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. Prostředky
budou převedeny příspěvkové organizaci na realizaci projektu.
• Krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 20 tis. Kč na projekt Krajská
přehlídka dětského divadla Zlínského kraje. Prostředky budou převedeny
příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže na realizaci projektu.
• Krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 788,8 tis. Kč na dofinancování
příspěvku na výkon sociální práce. Prostředky budou převedeny odboru
sociálních služeb na uvedený účel.
• Krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 32,4 tis. Kč na výdaje spojené
se sčítáním lidí, domů a bytů v roce 2021. Prostředky budou převedeny odboru
stavebního úřadu a životního prostřední na uvedený účel.
• Krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 1 137,2 tis. Kč na projekt ZŠ T.
G. M. Mařatice z operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. Prostředky
budou převedeny příspěvkové organizaci na realizaci projektu.
• Krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 2 526,2 tis. Kč na projekt ZŠ Za
Alejí z operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. Prostředky budou
převedeny příspěvkové organizaci na realizaci projektu.
Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
b) Krajská zastupitelstva: na základě rozhodnutí samosprávných orgánů kraje bylo
rozhodnuto o těchto dotacích:
• Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci na „Kulturní činnost Slováckého
divadla v roce 2019“, která je již součástí rozpočtu města (i organizace).
V dotační smlouvě je uvedeno, že z uvedené částky bude 200 tis. Kč uvolněno
až po předložení a schválení závěrečné zprávy, která má termín až 28. 2. 2020.
Doplatek dotace tedy organizace obdrží až příští rok. Z tohoto důvodu je nutné
o výše uvedenou hodnotu snížit letošní příjmy i výdaje ve prospěch roku 2020.
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Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 72,8 tis. Kč na realizaci projektu
„S dětmi v zahradě“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci MŠ
Svatováclavská uvedený účel.
• Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 74,4 tis. Kč na realizaci projektu
„Zahrada plná chutí a vůní“. Prostředky budou převedeny příspěvkové
organizaci Dům dětí a mládeže na uvedený účel.
• Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 23,2 tis. Kč na realizaci projektu
„Přírodní akademie V.“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci
Dům dětí a mládeže na uvedený účel.
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 476 tis. Kč (vč. prostředků převedených ze smluv o dlouhodobé
spolupráci, ukončených v roce 2018). Nové žádosti jsou:
• Dětské centrum Zlín: příspěvková organizace žádá (viz příloha) o poskytnutí
dotace 36,96 tis. Kč na provoz zařízení vyžadující okamžitou pomoc. Porada
členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět, neboť město primárně
podporuje subjekty, působící na území města či regionu.
• Evropský parlament mládeže v ČR: spolek žádá (viz příloha) o poskytnutí
dotace 25 tis. Kč na Regionální výběrová konference EPM v ČR Uherské
Hradiště 2019. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši
15 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 Zastupitelstva obcí na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání.
• Základní umělecká škola: příspěvková organizace žádá (viz příloha) o
poskytnutí dotace 15 tis. Kč na projekt „Hudební lavičky“. Porada členů vedení
města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou
přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3299 - Ostatní záležitosti
vzdělávání.
• Hradišťánek: spolek žádá (viz příloha) o poskytnutí dotace 20 tis. Kč na
umístění reliéfu J. V. Staňka na Slovácké búdě. Porada členů vedení města
doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty
z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury.
Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.

1

Organizační řád MěÚ: „Vedením města se rozumí starosta, místostarostové a tajemník“.
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3. EKO - Ekonomický odbor
a) Administrativní rozpočtové přesuny: dle vývoje jednotlivých naplánovaných
operací, požadavků správců rozpočtu, nadřízených orgánů, popř. změn
v rozpočtové skladbě je nutné učinit administrativní opravy:
• Metropolitní síť: prostředky na rozvoj a modernizaci jsou plánovány jako
kapitálový výdaj. Pokud však technické zhodnocení nepřesáhne 40 tis. Kč
v jednotlivých případech, je nutné ho považovat za „podlimitní“. Z uvedeného
důvodu je vhodné přesunout výše uvedenou hodnotu z kapitálových do
běžných výdajů.
• Veřejná sbírka: ve výdajích je plánována veřejná (vánoční) sbírka ve výši 58,4
tis. Kč na § 4374 – Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra
(azylové domy pro matky s dětmi), s ohledem na účel sbírky je vhodné plán
přesunout na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství.
• Rekonstrukce kašny v Bastionu: prostředky na rekonstrukci kašny v Bastionu
byly rozpočtovány jako výdaj kapitálový, provedené práce mají charakter
opravy, z tohoto důvodu jsou náklady převedeny z kapitálových výdajů na
běžný provoz.
Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
b) Pojistná plnění: v průběhu rozpočtového roku dochází ke škodám na majetku
města, které jsou následně uplatňovány u pojišťovny, popř. po osobách, které
škodu zavinily. V současné době se jedná o tyto případy:
• Poškozená vozidla: za poškození vozidla zaslala pojišťovna viníka plnění ve
výši 11,1 tis. Kč. Ve druhém případě došlo k totálnímu poškození vozidla
města, jehož zůstatkovou hodnotu pojišťovna stanovila na 173 tis. Kč s tím, že
současně provedla elektronickou aukci na prodej vraku, u nějž činila
nejvhodnější nabídka 90,6 tis. Kč. RM souhlasila s prodejem za uvedenou
hodnotu. Pojistné plnění 77,4 tis. Kč (tj. zůstatková hodnota mínus vrak mínus
spoluúčast) ve výši zaslala pojišťovna městu. Prostředky budou převedeny
SMM na odstranění škod (tj. zvýšeny kapitálové výdaje na nákup nového
vozidla).
Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
c) Platba DPH státu: město ze své ekonomické činnosti odvádí státu daň z přidané
hodnoty za uskutečněné příjmy a naopak může uplatnit vratku této daně ze svých
výdajů. Dle současného vývoje je vhodné zvýšit plán odvodů o 200 tis. Kč a plán
vratek (jako mínusový výdaj) o 700 tis. Kč. Rozdíl ve výši 500 tis. Kč bude
převeden do rozpisové rezervy k dalšímu případnému použití. Změna výsledku
hospodaření 0 tis. Kč.
d) Zhodnocení volných zdrojů: s ohledem na časový posun realizace investičních akcí
(případně jejich převod do dalšího roku), a současně dosažení vyšších úrokových
sazeb při zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků, je možné zvýšit
očekávané příjmy o 250 tis. Kč, které budou převedeny do rozpisové rezervy
k dalšímu případnému použití. Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
e) Daňové výnosy: s ohledem na vyšší (a delší) růst ekonomiky, než předpokládaly
rozpočtové příjmy, je možné zvýšit příjmy sdílených daní tak, že daň z příjmů
fyzických osob placená plátci (tj. za zaměstnance) se zvýší o 2 000 tis. Kč a daň z
příjmů právnických osob se zvýší o 2 540 tis. Kč. Zvýšené příjmy budou převedeny
do rozpisové rezervy. Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
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4. PO – Právní odbor

5. SMM - Odbor správy majetku města
a) Mariánské a Studentské náměstí: prostředky, které měly být určeny na stavební
úpravy spojené s realizací ploch pro zásobování na Mariánském náměstí, je možné
využít jiným způsobem. Zásobování je nově navrženo pouze úpravou vodorovného
dopravního značení a umístěním vhodného mobiliáře, který odděluje plochu pro
zásobování od chodníku a doplnění mobiliáře v centru města (350 tis. Kč). Zbytek
(200 tis. Kč) je doporučeno použít na úpravu vodorovného dopravního značení
parkoviště na Studentském náměstí. Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
b) Chodníky ul. Lechova: odbor žádá zvýšit výdaje o 900 tis. Kč na plošnou opravu
chodníků v koordinaci s rekonstrukcí vodovodu. Požadavek je doporučeno
kompenzovat snížením výdajů na opravu bytového fondu. Změna výsledku
hospodaření 0 tis. Kč.
c) Semafory: odbor žádá zvýšení výdajů o 230 tis. Kč na úhradu služeb spojených
s úpravou signálních plánů na světelně signalizačních zařízeních, revizí a profylaxi
těchto zařízení. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na
energie (-50 tis. Kč) a opravy (-150 tis. Kč) těchto zařízení, a služby týkající se
čištění kanalizačních vpustí (-30 tis. Kč). Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
d) Bytové hospodářství: odbor žádá zvýšit výdaje na správní poplatky o 16,5 tis. Kč. A
to na úhradu správních poplatků (kolků) pro katastr nemovitostí za převod bytů
v ulici Průmyslová (10,5 tis. Kč). Částka je kalkulována vč. volných bytů, které jsou
připravovány pro prodej v rámci elektronické aukce. Dále úhradu poplatků za
zápis SVJ Průmyslová 911-913 do rejstříku společenství jednotek (6 tis. Kč).
Požadavek je doporučeno krýt snížením výdajů na opravy bytového fondu. Změna
výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
e) Veřejné osvětlení: odbor žádá přesun 400 tis. Kč z oprav na služby týkající za
pohotovostí a revizí, a také montáží související s rozšířením vánočního osvětlení
ve městě. Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
f) Pomníky významných osob: odbor žádá zvýšení výdajů o 1 000 tis. Kč na opravy a
sanace spodních staveb pomníků významných osobností (Pražák a Czikan von
Wahlborn), které na základě rozhodnutí RM ve správě města, jsou v havarijním
stavu a také předmětem kritiky veřejnosti. Požadavek je doporučeno kompenzovat
snížením výdajů na opravy a udržování u bytového hospodářství. Změna výsledku
hospodaření 0 tis. Kč.
g) Třídění odpadů: odbor žádá zvýšení výdajů o 700 tis. Kč na služby spojené
s využíváním a zneškodňováním ostatních odpadů (600 tis. Kč) a to z důvodu
zvýšení produkci tříděných odpadů především pak plastů a biologicky
rozložitelného komunálního odpadu. Dále na likvidaci černých skládek (100 tis.
Kč), kde i přes snahu města o osvětu a předcházení jejich tvorby bohužel není
možné náklady na jejich likvidaci předem odhadnout. Požadavek je doporučeno
kompenzovat snížením výdajů na opravy a udržování u bytového hospodářství.
Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
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h) Vybavení a oprava úřadu: odbor žádá zvýšit výdaje 800 tis. Kč, a to na dovybavení
prostor úřadu (350 tis. Kč na pořízení nábytku při stěhování, obměna elektro
spotřebičů, doplnění a obměna kancelářských a jednacích židlí). Dále na opravu a
údržbu vnitřních prostor (450 tis. Kč) souvisejících s probíhající stavební činností
na rekonstrukci objektu (výmalba, výměna podlahových krytin), opravy
společných prostor a kanceláří v souvislosti se stěhováním v rámci MěÚ a také
díky zvýšeným nákladům na opravy závad na klimatizačních jednotkách, které již
pomalu začínají být morálně a technicky zastaralé. Požadavek doporučuje
kompenzovat snížením výdajů na spotřebu materiálu (150 tis. Kč) a služeb (200
tis. Kč), týkajících se úřadu a prostředků na centralizovanou správu majetku (450
tis. Kč). Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
i) Chytré sedáky: odbor žádá zvýšit výdaje o 132 tis. Kč na pořízení chytrých sedáků
s veřejně přístupným USB pro potřeby nabíjení mobilních zařízení u kina Hvězda.
Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na drobný mobiliář (46,5
tis. Kč) a údržbu charakteru péče o vhled obce (85,5 tis. Kč sečení, oprava
mobiliáře, dětských hřišť, ořezy stromů apod.). Změna výsledku hospodaření 0
tis. Kč.
j) Zábradlí tř. Maršála Malinovského (ZM 2020): odbor žádá přesun akce do roku
2020. Důvod: v roce 2019 byla odborem řešena veřejná zakázka na výměnu
zábradlí na tř. Maršála Malinovského. Z důvodu vysokých nabídkových cen byla
zakázka zrušena. Zábradlí je ve velmi špatném technickém stavu, obnova (i když
v zúžené verzi) je nutná. Vhodné je provádět v období menšího provozu, což je
v období prázdnin. Soutěž by měla probíhat v časovém předstihu. Změna
výsledku hospodaření +850 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření
vyrovnané).
6. OIN – Odbor investic
a) Střecha zimního stadionu (ZM 2020): odbor žádá převod části výdajů do příštího
roku. Důvod: probíhající dlouhodobé sledování vazníkové konstrukce střechy
objektu bude dokončeno a vyhodnoceno v měsíci červnu roku 2020 a to včetně
fakturace. Pozn. EKO: jedná se o víceletou investici. Změna výsledku
hospodaření +89 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).
b) PD rekonstrukce ul. B. Němcové (ZM 2020): odbor žádá převod části výdajů do
příštího roku. Důvod: dokončení všech stupňů PD včetně fakturace proběhne
v roce 2020. Pozn. EKO: jedná se o víceletou investici. Změna výsledku
hospodaření +400 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).
c) PD rekonstrukce ul. Za Kovárnou (ZM 2020): odbor žádá převod části výdajů do
příštího roku. Důvod: dokončení realizace stavebních prací včetně fakturace
proběhne v roce 2020. Pozn. EKO: jedná se o víceletou investici. Změna
výsledku hospodaření +2 985 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření
vyrovnané).
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d) Křižovatky ulic Větrná a Lomená (ZM): odbor žádá zvýšení výdajů na investiční
akci. Důvod: požadavek vlastníka a provozovatele distribuční soustavy E.ON k
provedení přeložek kabelových vedení NN, VN i sdělovacích v místě křížení s
komunikací a zastávkovým zálivem. Předpokládané náklady na provedení
přeložky včetně revizních zpráv, pořízení nezbytných dokladů a dokumentace
byly vyčísleny ve výši 875 tis. Kč. Přeložky sítí budou provedeny formou
chrániček, i přesto vlastník vyčíslil náklady na uvedenou částku. Pozn. EKO: na
investici je nyní v rozpočtu schváleno 300 tis. Kč. Změna výsledku hospodaření
-700 tis. Kč.
e) PD chodníky Solná cesta (ZM 2020): odbor žádá převod části výdajů do příštího
roku. Důvod: zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bude
dokončeno v příštím roce. Pozn. EKO: jedná se o víceletou investici. Změna
výsledku hospodaření +365 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření
vyrovnané).
f) Bus zastávka Sokolovská (ZM 2020): odbor žádá převod části výdajů do příštího
roku. Důvod: zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bude
dokončeno v příštím roce. Pozn. EKO: jedná se o víceletou investici. Změna
výsledku hospodaření +200 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření
vyrovnané).
g) Revitalizace veřejného prostranství Vésky střed (ZM 2020): odbor žádá převod
části výdajů do příštího roku. Důvod: další stupně projektové dokumentace se
budou zpracovávat po dokončení PD rekonstrukce kanalizace ve Véskách
v příštím roce. Pozn. EKO: jedná se o víceletou investici. Změna výsledku
hospodaření +293,1 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).
h) Sportovní areál Mojmír (ZM a ZM 2020): odbor žádá
• ZM: navýšení rozpočtu o 3 850 tis. Kč. Důvod: Původní rozpočet projektu byl
zpracován v cenách druhé poloviny roku 2017, nyní v nové VZ bylo nutné
aktualizovat rozpočet na současnou cenovou úroveň. Rozpočet byl navýšen o
15,5 %, konkrétně o 5,2 mil. Kč. Nárůst ceny byl konzultován na divizi
stavebních informací, která připravuje cenovou soustavu a podle jejich
vyjádření je nárůst ceny možný. Původní rozpočet byl v cenové soustavě
II/2017, takže vlastně předloňský. Meziročně došlo k průměrným nárůstům
cen cca 6% mezi 2017/2018 a cca 10% mezi 2018/2019. Největší nárůst mezi
loňskými a letošními cenami tvoří zvýšení mezd pracovníků a také stále
poměrně dost vrůstají ceny materiálů.
• ZM 2020: přesun částky 3 850 tis. Kč do rozpočtu 2020.
• ZM 2020 AKTUALIZACE: po projednání návrhu v radě města byla získána
informace, umožňující urychlení realizace investiční akce. Z tohoto důvodu je
materiál pro ZM doplněn o požadavek na přesun výdajů 17 500 tis. Kč a
současně dotace 16 669,4 tis. Kč z roku 2020 do rozpočtu 2019. Důvod: průběh
časového harmonogramu veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací
zmíněné akce je příznivější, než byl předpoklad (zkušenost s předcházejícího
průběhu veřejné zakázky). Z časového harmonogramu VZ tedy vyplývá, že
v souladu se smluvními podmínkami termín zahájení stavebních prací nastane
v polovině října a dále v souladu s dotačními podmínkami je nutné výši dotace
profinancovat ještě v letošním roce (dle dotačních podmínek je možné i
materiálové plnění akce). Pozn. EKO: jedná se o víceletou investici.
Změna výsledku hospodaření -830,6 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je
hospodaření – 3 850 tis. Kč).
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i) Inženýrské sítě hřiště Sady (ZM 2020): odbor žádá převod části výdajů do
příštího roku. Důvod: termín realizace akce připadne až na rok 2020 a z důvodu
zdlouhavého projednávání návrhu projektového řešení s dotčenými orgány,
zejména SVK a.s. pro určení nejvhodnější trasy vodovodní sítě včetně eliminování
objemu vody v potrubí. Pozn. EKO: jedná se o víceletou investici. Změna
výsledku hospodaření +2 000 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je vyrovnané).
j) PD podzemní kontejnery (ZM 2020): odbor žádá převod části výdajů do příštího
roku. Důvod: dokončení fakturace zpracované projektové dokumentace proběhne
v 1q 2020. Pozn. EKO: jedná se o víceletou investici. Změna výsledku
hospodaření +178,8 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).
k) Digitální úřední deska: odbor žádá přesun 39 tis. Kč z výdajů na stavební část
investiční akce odboru OSI na nákup služeb. Důvod: jedná se o úsporu finanční
prostředků po vyúčtování realizace akce. Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
l) Parkování u hřbitova Mařatice: odbor žádá zvýšení výdajů o 433,5 tis. Kč. Důvod:
při realizaci stavební zakázky bylo uvažováno, s ohledem na vývoj klimatu
posledních let, že zhotovitel provede v rámci realizace prací v jarním období 2019
provizorní výsev trávníků, který bude na podzim 2019 nahrazen travními koberci
(u provedení travních koberců, které by byly provedené v jarním období by
s vysokou pravděpodobností došlo v letním období k vypálení a zničení, nestihly
by prokořenit do podkladu). Díky letošnímu dostatečně deštivému počasí jsou
travní porosty ve stavu, který nevyžaduje provedení obnovy travními koberci.
Díky letošnímu dostatečně deštivému počasí jsou travní porosty ve stavu, který
nevyžaduje provedení obnovy travními koberci. V souladu s čl II DODATKU č. 1
ze dne 20.5.2019 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 101/MCMV/18 ze dne 30.7.2018
smluvní strany potvrzují, že realizace travních koberců není potřeba. EKO
doporučuje požadavek kompenzovat z rozpisové rezervy i když zdůvodnění o
dobropisu se týká skutečného plnění (ne plánu). Změna výsledku hospodaření 0
tis. Kč.
m) BD Malinovského (ZM 2020): odbor žádá u schválené víceleté investice
• ZM: zvýšení výdajů o 8 870 tis. Kč a příjmů o 4 055 tis. Kč. Důvod: první
plánování nákladů na realizaci odstranění havarijního stavu zateplení štítů
výškových domů a následně provedení nového zateplení objektů výškových
domů bylo odhadnuto na základě propočtu plochy zateplení s polystyrénu. Po
zpracování projektové dokumentace a stanovisku HZS (záměna polystyrénu za
minerální vatu) byly náklady na realizaci zpřesněny a navýšeny. Zateplení
objektů, tak aby vyhovovalo podmínkám na snížení energetické náročnosti
objektu, je dále rozšířeno o zateplení střechy a stropů nad I. NP (sklepy), dále
bude nově realizován bezbariérový přístup do objektů – náhrada za stávající
strmé řešení, výměna vstupních dveří (plast za hliník).
• ZM 2020: přesun uvedených prostředků do rozpočtu 2020. Pozn. EKO: řešit
požadavek v rámci projednávání návrhu rozpočtu jako samostatný bod není
vhodné, neboť akce je již schválena usnesením ZM jako tzv. víceleté investice
(dosud je schválen výdaj 12,6 mil. Kč a příjem 2,6 mil. Kč).
Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je výsledek
hospodaření -4 815 tis. Kč).
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n) Rekonstrukce ZŠ UNESCO: odbor žádá zvýšení běžných výdajů o 500 tis. Kč.
Důvod: jedná se o rezervu finančních prostředků na VCP, které nebyly obsaženy
v PD a vznikly v průběhu realizace rekonstrukce objektu II. etapy, např. úprava
hydrantu, úprava nouzového osvětlení, rekonstrukce stávající vlhké podlahy
v místnosti šaten vedle tělocvičny a další požadavky, které mohou vzniknout při
kolaudaci objektu. Požadavek je doporučeno krýt snížením výdajů „Parkování u
hřbitova Mařatice – ZPF“. Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
o) Parkování u hřbitova Mařatice II. etapa: z důvodu specifikace prováděných prací
odbor žádá v rámci uvedené akce přesun částky 961,1 tis. Kč na úhradu nákladů
na následnou péči o zeleň realizovanou v rámci akce. Změna výsledku
hospodaření 0 tis. Kč.

7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu2

8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky
a) Digitální technické mapy: odbor žádá zvýšit výdaje o 0,8 tis. Kč. Důvod: na
základě smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické
mapy přispíváme na provoz JDTM částkou 94 180 Kč ročně. V rozpočtu na rok
2019 nemáme v uvedeném paragrafu dostatečnou výši finančních prostředků.
Požadavek je doporučeno krýt snížením výdajů na nákup služeb v oblasti
výpočetní techniky pro potřeby radnice. Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.

9. ÚMA – Útvar městského architekta

10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty
a) Společenské akce: útvar žádá v rámci změny způsobu konání společenských akcí
přesunout 80 tis. Kč z dohod o provedení práce ve prospěch nákupu služeb.
Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
b) Provoz JSDH: útvar žádá v rámci provozu jednotek sborů dobrovolných hasičů
zvýšit výdaje na PHM o 10 tis. Kč a školení řidičů o 5 tis. Kč. Požadavek je
doporučeno kompenzovat snížením výdajů na opravy. Změna výsledku
hospodaření 0 tis. Kč.
11. ÚIA – Útvar interního auditu

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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12. DSA - Odbor dopravních a správních agend
a) Přestupky v dopravě: dle vývoje plnění příjmů z přenesené působnosti v oblasti
řešení sankcí je vhodné snížit o 50 tis. Kč očekávané příjmy z nákladů řízení na
dopravní pokuty. Naopak plán příjmů za udělené dopravní pokuty je možné zvýšit
o 200 tis. Kč. Vyšší příjmy je vodné využít na zabezpečení odboru formou
poplachové signalizace na pult centrální ochrany (114 tis. Kč ve prospěch SMM) a
zbytek (36 tis. Kč) na údržbu kartoték oddělení dopravy. Změna výsledku
hospodaření 0 tis. Kč.
13. OSS - Odbor sociálních služeb3
a) Akce pro seniory: odbor žádá zvýšit výdaje o 1,5 tis. Kč na občerstvení z důvodu
pořádání kulatého stolu „Bezpečně ve stáří“ pro seniory v říjnu 2019, který pořádá
město ve spolupráci s MPSV v rámci projektu Implementace politiky stárnutí.
Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na cestovné odboru.
Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
a) Vyvlastňování pozemků: odbor žádá zvýšit výdaje o 280 tis. Kč na oceňování
vyvlastňovaných pozemků z důvodu zvýšeného počtu žádostí na vyvlastnění,
zvláště věcných břemen z důvodu vyššího objemu než byl původní předpoklad. O
stejnou částku budou současně zvýšeny i příjmy za poskytnuté náhrady od státu.
Pozn.: a přínosem pro město bude správní poplatek ve výši 5 tis. Kč za každé
pravomocně ukončené vyvlastňovací řízení (poplatek se nevybírá v případě
zastavení vyvlastňovacího řízení). Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
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“.
10/16

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) Klub kultury na spolky využívající majetek města: město má zájem podporovat
spolupráci se spolky, využívající prostory v budovách ve správě příspěvkové
organizace. Z tohoto důvodu je součástí rozpočtu města účelová rozpisová rezerva,
která v případě splnění podmínek bude uvolněna ve prospěch Klubu kultury.
Příspěvková organizace nyní informuje, že majetek města v její správě využije ve
druhém pololetí 25 spolků, u nichž je očekávané nájemné 528,2 tis. Kč. Porada
členů vedení doporučuje uvedené prostředky příspěvkové organizaci uvolnit
(seznam spolků, pravidla pro spolupráci i stanoviska jsou uvedeny v příloze).
b) ZŠ Za Alejí: ředitel organizace žádá zvýšit příspěvek o 160 tis. Kč. Důvod:
v letošním roce se zvýšila cena elektrické energie, také se zvyšuje spotřeba energie
proti minulým obdobím, neboť školy jsou vybavovány moderními technologiemi,
které jsou náročné na spotřebu elektřiny - buď pracují v nepřetržitém procesu,
nebo je jich daleko více. Požadavek je doporučeno krýt z rozpisové rezervy.
c) Sporťák MŠ 2019 (žádá KŠS): v předchozí změně rozpočtu došlo k poskytnutí
příspěvků pro děti mateřských škol na projekt „Sporťák“ Sportovní agentury
Slovácko. Jelikož v době, kdy předchozí změna rozpočtu probíhala, nebylo ještě
zcela jasné, pro jaké věkové skupiny dětí v MŠ bude projekt probíhat, byly finance
plánovány pro děti v rozmezí 4-6 let. Následně však bylo rozhodnuto, že bude
nejvhodnější, když bude projekt probíhat pouze pro děti ve věku 5-6 let (tzv.
předškoláky). Z uvedeného důvodu je možné příspěvky na uvedenou činnost snížit
o 154,6 tis. Kč (MŠ Svatováclavská -88,3 tis. Kč, MŠ a ZŠ Východ -44,2 tis. Kč a
MŠ a ZŠ Jarošov -22,1 tis. Kč). Prostředky budou vráceny do rozpisové rezervy.
d) Sportoviště města (žádá KŠS): odbor žádá zvýšit příspěvek organizace o 200 tis.
Kč na opravu havárie potrubí teplovodní přípojky v Městském sportovně
rekreačním areálu. Porucha se nachází v části fotbalového stadionu v šachtě, která
je umístěna v umělé trávě za brankou u severní tribuny stadionu. Tato šachta leží
za hlavní výměníkovou stanicí a je tudíž v majetku města. Dle konzultace s CTZ je
nutné vykopat šachtu a opravit obě dvě potrubí výměnou cca několika metrů
přívodu a vratu potrubí. Jelikož se jedná o havárii teplovodní přípojky a blíží se
topná sezona, je nutné opravu provést co nejdříve. Dle smlouvy o výpůjčce je
organizace Sportoviště města UH p.o. oprávněna dělat opravy v rámci Městského
sportovně rekreačního areálu. Po dohodě se SMM je doporučeno požadavek
kompenzovat snížením rezervy na centralizovanou správu majetku.
Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.
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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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:
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 a kraje), se projeví ve schvalování jejich
rozpočtů takto:
POŽADOVANÁ ZMĚNA ROZPOČTŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Rozpočet 2019
[tis. Kč]
Klub kultury
M ěstská kina
Slovácké divadlo
Knihovna B.B.B.
Senior centrum UH
Sportoviště města
Aquapark UH
M Š Svatováclavská
ZŠ UNESCO
ZŠ Za Alejí
ZŠ Sportovní
ZŠ Větrná
ZŠ M ařatice
ZŠ Jarošov
Dům dětí a mládeže

Celkem

Výnosy

-528,4

Náklady

0,0

Příspěvek
Město UH

přes město

528,4

-200,0

-528,4

Transfer stát, kraj, …

-200,0

200,0

200,0

-15,5

-88,3

72,8

2 686,2

160,0

2 526,2

2 464,4
1 137,2
-22,1
117,6
6 367,8

-44,2

2 508,6
1 137,2

-22,1
733,8

117,6
6 162,4

přímý

Invest.
dotace

∑

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

Závazné ukazatele nákladů
M zdy

Energie

Opravy

Velké akce

Ost. provoz

0,0
-200,0

200,0
-15,5
2 526,2

160,0

80,0
80,0

2 464,4
1 137,2
-22,1
37,6

160,0

200,0

5 927,8
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18. Financování změny
Uvedené požadavky znamenají mírné snížení plánované ztráty hospodaření, a to jen
díky tomu, že letošní plánované akce v hodnotě 10,4 mil. Kč je navrženo přesunout do
rozpočtu příštího roku. Současně je doporučeno zvýšit již plánované investiční akce o
dalších 4,9 mil. Kč a proto v rámci let 2019 a 2020 dochází ke zhoršení hospodaření.
Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána v
říjnu, je možné rozpisovou rezervu snížit na ¼ 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 4 723 tis. Kč.
Z důvodu převodu některých investičních akcí do roku 2020 je současně možné
přesunout do příštího roku také plánovaný prodej cenných papírů ve výši 10 mil. Kč.
Navržené řešení umožní zajistit bezproblémové financování rozpočtu města a
nedojde k porušení závazných ukazatelů stanovených zastupitelstvem města.
Současná změna (v pravomoci ZM i RM) dosud platného rozpočtu je navržena takto:
Změna rozpočtu celkem [tis. Kč]

Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]
Schváleno

Požadováno

Změna

ROZPOČET CELKEM

117 239,3

728 614,5
834 300,0
105 685,5

30 698,8
19 145,0
-11 553,8

Bežné příjmy celkem

657 998,6

671 937,4

13 938,8

Běžné výdaje celkem (jsou níže snížené o)

603 957,4

612 225,2

8 267,8

-4 661,5

-4 661,5

Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování

697 915,7
815 155,0
požadováno deficitní hospodaření

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

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

Ukazatel dluhové služby
(max. 12 %)

5141

Úroky vlastní

5171

Opravy a udržování

-58 573,0

-58 372,5

200,5

6409/5901 Nespecifikovaná rezerva

-3 078,2

-1 677,4

1 400,8

Ukazatel přebytku běžného provozu

18,29%

18,52%

tř. 1

Daňové příjmy

440 838,5

445 378,5

4 540,00

tř. 2

Nedaňové příjmy

126 866,5

127 635,0

768,50

53 141,4

53 141,4

4112+4212 Dotace
5141

Úroky vlastní

8xx2 a 8xx4 Splátky jistin a dluhopisů
5178

Splátky leasingu

Ukazatel dluhové služby

4 661,50

4 661,5

50 890,6

50 890,6

73,9

73,9

8,96%

8,88%

splněno

splněno
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Z pohledu cash flow do roku 2025 se současná změna rozpočtu projeví takto (částky
jsou uváděny v tis. Kč a jedná se o zůstatky ke konci uvedených let):

Pozn.: „Peněžní zdroje před změnou“ (plná modrá křivka) a „Aktuální změna“ (červená křivka) vychází
z pracovního návrhu Rozpočtu na rok 2020 a Výhledu do roku 2025.
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19. Různé
a) Info o víceletých investicích
Dle § 16, z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech se rozpočtové opatření
provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje (po provedení rozpočtově
nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření uskutečnit pouze při živelní pohromě
nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené
pravomocným rozhodnutím, při obdržení dotace před koncem kalendářního roku
nebo pokud se jedná o snížení či zrušení nařízeného odvodu vůči příspěvkové
organizaci z důvodu zamezení tvrdosti).
Město však v některých případech potřebuje v aktuálním období zahájit úkony, jež
budou z finančního pohledu řešeny až v dalších letech. Takový úkon však často
znamená, že se město zaváže k budoucím výdajům (a porušilo by výše uvedený
odstavec), popř. by v budoucnu schvalující orgány rozhodly o jiném řešení a
případným viníkem zmařeného projektu by byl dílčí správce, jenž výdaje uskutečnil.
Toto by mohlo nastat zejména u odboru investičního např. tím, že v jednom roce
zpracuje projektovou dokumentaci, a realizaci má zájem uskutečnit v dalším období.
Případně provede výběrové řízení na dodavatele stavby a s vítězným uchazečem by
měla být podepsána smlouva o dodávce i v případě, že dílo bude fakturováno
v příštích letech.
Z uvedeného důvodu je zastupitelstvu města předkládán ke schválení seznam akcí
s víceletým financováním, jenž závazně schvaluje financování ve všech potřebných
letech tak, že v aktuálním roce jsou prostředky schváleny přímo v rozpočtu a do
dalších let je provedena aktualizace platného střednědobého výhledu rozpočtu.
Aktuální návrh tzv. víceletých investic je uveden v příloze.
b) 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:
- Dětské centrum Zlín na provoz
- Evropský parlament mládeže v ČR na konferenci
- Základní umělecká škola UH na Hudební lavičky
- Hradišťánek na umístění reliéfu J. V. Staňka

Zpracoval
Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor
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