
Městský úřad Žďár nad Sázavou – finanční odbor 

 

 
Důvodová zpráva: 

Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů předkládáme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002 
 

 

Závěrečný účet 
včetně komentáře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválený rozpočet pro rok 2002 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních 

Zastupitelstva města: 

 

Schválený rozpočet na rok 2002    358 181 tis. Kč 

Úprava rozpočtu ZM č. 22 ze dne 11. 3. 2002    87 676 tis. Kč 

Úprava rozpočtu ZM č. 23 ze dne 27. 5. 2002      6 995 tis. Kč 

Úprava rozpočtu ZM č. 24 ze dne 26. 8. 2002    62 352 tis. Kč 

Úprava rozpočtu ZM č. 25 ze dne  7.10. 2002      4 343 tis. Kč 

Úprava rozpočtu ZM č.   2 ze dne 12.12.2002    17 179 tis. Kč 

Úprava rozpočtu ZM č.   4 ze dne  3.  4. 2003      5 907 tis. Kč 

Upravený rozpočet na rok 2002    542 633 tis. Kč 
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Hospodaření města za rok 2002 
 

Přehled příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku  2002 

2002 obraty měsíční obraty měsíční přebytek /

narůstající obraty narůstající obraty schodek 

leden 31 670 31 670 36 494 36 494 -4 824

únor 61 577 29 907 73 581 37 087 -12 004

březen 126 113 64 536 110 018 36 437 16 095

duben 156 177 30 064 138 174 28 156 18 003

květen 195 789 39 612 189 355 51 181 6 434

červen 261 454 65 665 250 136 60 781 11 318

červenec 316 237 54 783 282 079 31 943 34 158

srpen 363 564 47 327 319 748 37 669 43 816

září 419 619 56 055 359 856 40 108 59 763

říjen 456 570 36 951 398 082 38 226 58 488

listopad 502 030 45 460 455 796 57 714 46 234

prosinec 548 832 46 802 518 332 62 536 30 500

C e l k e m 548 832 518 332

VÝDAJE  PŘÍJMY

 
Trend vývoje příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku je přibližně stejný. V prvních 

dvou měsících nebyl do rozpočtu zapojen přebytek hospodaření, z tohoto důvodu se jeví 

hospodaření jako schodkové. V dalších měsících se již projevuje přebytek hospodaření s  

kolísavou tendencí, v květnu dosáhl minima, což bylo způsobeno vratkami při vyúčtování 

služeb spojených s bydlením. Naopak nejvyššího přebytku bylo dosaženo v měsících září a 

říjnu.  Konečné hospodaření města skončilo přebytkem ve výši 30.500 tis., což o 653 tis. Kč 

více než v roce 2001, kdy tento přebytek činil 29.847 tis. Kč. Celkově byly příjmy rozpočtu 

naplněny na 101 %, výdaje rozpočtu byly čerpány na 95,5 %. 
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Příjmy v roce 2002 dle druhu

vlastní 316 931

kapitálové 29 969

běžné 286 962

 - daňové 175 214

 - nedaňové 111 748

dotace 163 979

kapitálové 31 324

běžné 132 655

úvěr 22 075

ostatní 45 847

Příjmy celkem 548 832

58%30%

4% 8%

vlastní dotace úvěr ostatní

 

 

Vlastní příjmy a dotace se člení na kapitálové a běžné. Kapitálové jsou příjmy především za 

prodej dlouhodobého majetku. pozemků a prodej akcií. Běžné se dále dělí na daňové, kam 

patří výnosy daní, poplatky z vybraných činností a nedaňové, kam řadíme příjmy z vlastní 

činnosti, z pronájmu, úroky, sankce a příjmy z prodeje nekapitálového majetku. Dotace 

kapitálové slouží k investiční výstavbě či pořízení dlouhodobého majetku, běžné jsou určeny 

na provoz, případně na konkrétní úkol, dodávku prací a služeb či nákup určitého druhu zboží. 

Ke krytí výdajů dále patří i přebytek hospodaření z roku 2001 a výnosy z energetických akcií 

zařazené do ostatních příjmů.  

 

 

Výdaje v roce 2002 dle druhu

běžné 362 446

kapitálové 131 973

úvěr 16 513

financování 7 400

Výdaje celkem 518 332

71%

25%

3%1%

běžné kapitálové úvěr financování

 

Do běžných výdajů lze zařadit platby za provedenou práci, nákup zboží a služeb, úroky, 

výdaje související s neinvestičními nákupy, neinvestiční transfery příspěvkovým či jiným 

organizacím. Kapitálové jsou výdaje na investiční nákupy, případně investiční transfery 

příspěvkovým a jiným organizacím. Ve financování je zahrnuta dotace na výkon státní 

správy, která nebyla použita, přechází do roku 2003 a byla převedena do správy dvou 

portfolií.  
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  PŘÍJMY      

        
    Schválený Upravený Skutečnost % 

Tř. pol.   rozpočet rozpočet   

  Třída 1 - daňové příjmy     

1 1 Sdílené daně  120 250 120 250 129 233 107 

  z toho: DPH 56 000 56 000 52 345 93 

   z příjmů práv.osob celkem 26 100 26 100 34 851 134 

   z příjmů FO vybír. zvl. sazbou 2 900 2 900 2 343 81 

   z příjmů FO z podnikání 4 050 4 050 5 565 137 

   z příjmů FO ze závislé činnosti 31 200 31 200 34 129 109 

 2 30% výnosu záloh daně z příjmů fyz.osob 13 500 13 500 14 085 104 

 3 Daň z nemovitostí 8 000 8 000 8 242 103 

 4 Správní poplatky 2 500 2 600 3 539 136 

 5 Místní poplatky 4 670 4 670 5 198 111 

 6 Poplatky za odpadové hospodářství 6 240 6 240 6 166 99 

 7 Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů 50 145 145 100 

  Daňové příjmy celkem 155 210 155 405 166 608 107 

        

        

        

1 8 Daň placená obcí 5 000 8 606 8 606 100 

        

        

        

  Třída 2 - nedaňové příjmy     

2 1 Lesy  1 130 1 345 1 171 87 

 2 Rybníky  510 670 670 100 

 3 Školné  1 100 1 350 1 432 106 

 4 Stravné  3 500 3 307 3 887 118 

 5 Bytové hospodářství - PAMEX 36 643 36 643 38 038 104 

 6                                   - INVESTSERVIS 38 379 38 379 39 053 102 

 7 Předplatné nájemného byt.hospodářství 3 000 9 000 9 273 103 

 8 Pronájem pozemků 280 465 532 114 

 9 Ostatní drobné pronájmy 100 240 220 92 

 10 Přijaté úroky  1 200 1 625 1 625 100 

 11 MP - pult centrální ochrany 250 250 242 97 

 12 MP - příjmy za pokuty 250 250 184 74 

 13 Sankční platby přijaté 15 30 30 100 

 14 Ostatní příjmy nespecifikované 3 000 4 044 2 937 73 

 15 Příjem za nájemné Poliklinika 2 900 2 150 2 150 100 

 16 Nájem CERUM 1 487 1 847 1 114 60 

 17 Příjmy za zříz. věcného břemene 50 100 104 104 

 18 Dary   212 213 100 

 19 Odvody příspěvkových organizací  229 229 100 

 20 Pronájem pozemků PO  474 474 100 

 21 Pronájem nebyt. prostor PO  6599 6 599 100 

  Nedaňové příjmy celkem 93 794 109 209 110 177 101 

        

        

  Třída 3 - kapitálové příjmy     

3 1 Příjmy za prodej pozemků 5 000 9 000 8 961 100 

 2 Příjmy z prodeje pozemků 5RD Jamská 3 100 3 100 2 268 73 

 3 Příjmy z prodeje majetku  60 60 100 

 4 Záloha na kupní cenu SONAPO  11 150 11 150 100 

 5 Prodej akcií ŽĎAS  7 504 7 504 100 

  Kapitálové příjmy 8 100 30 814 29 943 97 
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    Schválený Upravený Skutečnost % 

    rozpočet rozpočet k 31.12.02  

        

  Třída 4 - Přijaté dotace     

4  Dotace ze stát.rozpočtu 47 065 44 365 44 365 100 

 1 z toho: školství 3 235 3 620 3 620 100 

 2  výkon st. správy 9 575 9 598 9 598 100 

 3  soc. dávky 31 000 28 000 28 000 100 

 4  ústavy 539 509 509 100 

 5  domovy důchodců 2 716 2 638 2 638 100 

 6 Dotace od obcí 1 546 1 546 1 440 93 

 7 Dotace z Úřadu práce 703 1 459 1 459 100 

 8 Dotace ze SR na hypotéční úvěr 318 230 230 100 

 9 Investiční dotace na Prům.zónu Jamská 6 000 6 000 6 000 100 

 10 Invest.dotace Dům s pečovat. službou 9 600 7 379 7 379 100 

 11 BD ul. Palachova (SONAPO) 11 240 11 240 11 240 100 

 12 Revitalizace rybníků + rybník Peršlík 600 10 10 100 

 13 Dotace na školství  68 099 68 099 100 

 14 Dotace MK - pro knihovnu  1450 1 450 100 

 15 Dotace kraje - hasičské sbory  30 30 100 

 16 Dotace - volby do PČR  480 482 100 

 17 Dotace kraje - školství  6 6 100 

 18 Dotace SFDI - cyklostezka  3006 3 006 100 

 19 Dotace SFŽP - plyn Radonín  632 568 90 

 20 Dotace MMR - inž. sítě 5 RD Jamská  400 400 100 

 21 Dotace kraje - grantový program život. prostředí  50 50 100 

 22 Dotace kraje - projekt "Průvodce Žďárem"  52 52 100 

 23 Dotace na školství - MŠ  1591 1 591 100 

 24 Přísp.od Bystřice n.P., Vel.Meziříčí -Ječmínek  500 500 100 

 25 Dotace kraje - grantový progr. "Barokní noc"  11 11 100 

 26 Dotace - úspory energií  170 170 100 

 27 Dotace na zajištění provozu Sociálních služeb  2879 2 879 100 

 28 Dotace MMR - oprava balkonů  747 747 100 

 29 Dotace na výkon státní správy  7400 7 400 100 

 30 Inv. dotace BD 20 b.j. Veselská  6580 1 934 29 

 31 Dotace kraje - pohotovost hasiči  51 51 100 

 32 Dotace kraje - publikace Sedm a půl století  100 100 100 

 33 Dotace - volby do zastupitelstva  898 898 100 

  Přijaté dotace celkem 77 072 167 361 162 547 97 

        

        

  Ostatní příjmy - financování     

5 1 Výnosy z energet. akcií 5 425 16 000 16 000 100 

 2 Převod z FRB na výdaje bytového hosp. 2 000 2 000 1 055 52 

 3 Splátky půjčky ZDAR 1 580 1 580 1 597 101 

 4 Přebytek hospodaření 10 000 29 847 29 847 100 

 5 Převod z FRR 0 379 377 99 

 6 Úvěr ze SFRB  17 422 18 065 104 

 7 Hypotéční úvěr na SONAPO  4 010 4 010 100 

  Ostatní příjmy celkem 19 005 71 238 70 951 98 

        

        

        

        

        

  Příjmy celkem 358 181 542 633 548 832 101 
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Přehled příjmů a financování 
 

Příjmy a financování celkem 548 832

Příjmy: 517 484

dotace 162 547 30%

daně 151 560 28%

bytové hospodářství 77 091 14%

přebytek hospodaření z roku 2001 29 847 5%

vlastní příjmy 24 018 4%

výnosy z energetických akcií 16 000 3%

prodej pozemků 11 229 2%

záloha na kupní cenu SONAPO 11 150 2%

daň placená obcí 8 606 2%

prodej akcií ŽĎAS 7 504 1%

poplatky za odpady 6 166 1%

místní poplatky 5 198 1%

správní poplatky 3 539 1%

splátka půjčky ZDAR 1 597 0%

převod z FRB 1 055 0%

převod z FRR 377 0%

Financování: 31 348

úvěr SFRB 18 065 3%

předplacené nájemné 9 273 2%

úvěr SONAPO 4 010 1%

 
 

 

Přehled příjmů a financování

Příjmy:

94%

Financování:

6%

Příjmy:

Financování:
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Komentář k příjmové části 

 

Třída 1 – daňové příjmy 

 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, který vstoupil v platnost od 

1.1.2001 určuje podíl daňových příjmů sdílených se státním rozpočtem pro město 

z následujících daní: daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů 

fyzických osob (daně z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou, daně z příjmů FO z podnikání a 

daně z příjmů FO ze závislé činnosti). Obcím je rozdělováno 20,59 % celostátního výnosu 

uvedených daní. 

 Procentní podíl na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) výše uvedeného zákona 

podle počtu obyvatel města činil 0,169502. 

 Při sestavení příjmové části rozpočtu bylo při výpočtu sdílených daňových příjmů 

vycházeno z navrhovaného objemu daňových příjmů SR v poměru daném vyhláškou č. 

311/2001 Sb. 

 Výlučným daňovým příjmem je 30 % výnosu daně z příjmu fyzických osob ze 

samostatné výdělečné činnosti a 100 % výnosu daně z vyrovnání dodatečných přiznání nebo 

dodatečně vyměřené daně, daň z nemovitosti a daň z příjmu právnických osob placené 

obcemi.  

 

Rozpis sdílených daní za rok 2001 za rok 2002

Daň ze závislé činnosti 27 34 102

Daň z přidané hodnoty 34 851

Daň z příjmů FO SVČ 5 565

Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů 2 343

Daň z příjmů právnických osob 52 345

C e l k e m 27 129 206  
 

 

 

Vývoj daní za rok 2002 v porovnání s rokem 2001 
         

    rozp.2002 skuteč.2002 % skuteč.2001 index 02/01 

1 daň z přidané hodnoty  56 000 52 345 93 49 506 1,06 

2 daň z příjmů právnických osob  26 100 34 851 134 29 175 1,19 

3 daň z příjmů FO vybír.zvl.sazbou  2 900 2 343 81 2 376 0,99 

4 daň z příjmů FO z podnikání  4 050 5 565 137 5 581 1,00 

5 daň z příjmů FO ze závislé činnosti  31 200 34 129 109 27 420 1,24 

6 30% výnosů záloh daně z příjmů FO  13 500 14 085 104 12 660 1,11 

7 daň z nemovitosti   8 000 8 242 103 8 589 0,96 

 Celkem   141 750 151 560 107 135 307 1,12 

         
 

 

Celkový rozpočet daňových příjmů v roce 2002 byl 141.750 tis. Kč, skutečné daňové 

výnosy dosáhly 151.560 tis. Kč, což je o 7 % více oproti plánovanému rozpočtu, překročení 

činí částku 9.810 tis. Kč. Dle tabulky je zřejmé, že výnosy u téměř všech daní byly nad 

očekávanou skutečností. Daň z nemovitostí, daň z příjmů FO – 30 % výnosu záloh a daň 

z příjmů FO ze závislé činnosti překročily rozpočet o 3,4 a 9 %. U daně z příjmu právnických 
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osob a daně z příjmů FO z podnikání toto překročení činí více jak 30 %. Naopak daň 

z přidané hodnoty a daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou nedosáhly očekávané 

skutečnosti, u daně z přidané hodnoty to představuje částku 3.655 tis. Kč, u daně z příjmu FO 

vybírané zvláštní sazbou je to 557 tis. Kč. 

 

Následující přehled ukazuje, jak se jednotlivé daně podílí na celkových daňových výnosech 

v procentickém vyjádření 

 

skuteč.2002 %

daň z přidané hodnoty 52 345 35

daň z příjmů právnických osob 34 851 23

daň z příjmů FO ze závislé činnosti 34 129 23

30% výnosů záloh daně z příjmů FO 14 085 9

daň z nemovitosti 8 242 5

daň z příjmů FO z podnikání 5 565 4

daň z příjmů FO vybír.zvl.sazbou 2 343 2

Celkem 151 560  
 

 

Z tabulky je zřejmé, že největší podíl na daňových výnosech má daň z přidané hodnoty, která 

se podílí na celkovém objemu více jak jednou třetinou. Následují daň z příjmů právnických 

osob a daň z příjmů FO osob ze závislé činnosti s 23 %. Ostatní daně netvoří v celkových 

příjmech z daní ani jednu desetinu.  

 

Ve srovnání s rokem 2001 byly daňové příjmy v hodnoceném roce vyšší o 16.253 tis. Kč, to 

je o 12 %. Téměř u většiny daní byly jejich výnosy vyšší. Největší nárůst příjmů byl u daně 

z příjmů FO ze závislé činnosti (+6.709 tis. Kč), což činí 24 % skutečnosti roku 2001 a u daně 

z příjmů právnických osob toto zvýšení činí 5.676 tis. Kč. I zde je to skoro jedna dvacetina 

roku 2001, Daň z přidané hodnoty navýšila svoje výnosy o  2.839 tis. Kč, tj. navýšení o 6 % a 

o 1.425 tis. Kč u daně z příjmů FO – 30 % zálohy na daň, navýšení odpovídá 11 %. Ostatní 

daně mírně poklesly, pokles nečiní ani 5 %. 

 

V následující tabulce porovnáváme daňové výnosy v letech 2001 a 2002 podle jednotlivých 

měsíců. 

 

 
daňový daňový rozdíl v

výnos 01 výnos 02 absol.čísle

leden 2 702 10 697 7 995

únor 11 058 8 785 -2 273

březen 9 069 9 908 839

duben 7 287 8 900 1 613

květen 9 938 11 200 1 262

červen 15 323 6 564 -8 759

červenec 23 615 29 635 6 020

srpen 8 240 15 100 6 860

září 9 532 13 310 3 778

říjen 14 106 11 103 -3 003

listopad 8 769 9 833 1 064

prosinec 15 668 16 525 857

celkem 135 307 151 560 16 253

Měsíc
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Rozložení daňových výnosů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2001 a 2002. 

 

 
čtvrtleti 2001 2002

1. 22 829 29 390

2. 32 548 26 664

3. 41 387 58 045

4. 38 543 37 461

 
 

 

Vývoj příjmů z daní je ve sledovaných letech poměrně na stejné úrovni, jen v některých 

měsících se výše výnosů výrazně liší. Již v lednu je patrné, že v roce 2002 byly daňové 

výnosy daleko vyšší než ve stejném měsíci roku 2001. Rozdíl činí 7.955 tis. Kč. Důvodem je 

rozpočtové určení daní, které začalo platit v roce 2001 a proto v lednu tohoto roku byly 

v příjmech města pouze nedoplatky daní z roku 2000. Daně podle tohoto nového zákona 

začaly na účet města přicházet až během měsíce února. Další výrazný rozdíl v příjmech je 

v červnu a září. V červnu se projevil v roce 2002 nejnižší daňový výnos, ve srovnání s rokem 

2001 to činilo částku 8.759 tis. Kč, což je 57 % skutečnosti roku 2001. V červenci a září byly 

vyšší výnosy v roce 2002. Z přehledu je zřejmé, že v červenci a srpnu byl rozdíl kolem 6 mil. 

Kč, v září necelé 4 mil. Kč. Procentně se tyto rozdíly výrazně liší, neboť v červenci byly 

výnosy v roce 2001 23 mil. Kč, v srpnu pouze 8 mil. Kč., tzn. že v červenci byly daňové 

příjmy v roce 2002 vyšší o 25 %, v srpnu o 83 % roku 2001. Je možné také upozornit na 

propad v daňových příjmech měsíce října, kdy byly výnosy v roce 2002 nižší jak v roce 2001 

o 3 mil. Kč, což je o 21 % oproti srovnávanému roku 2001. 

Vývoj daňových výnosů v jednotlivých 

měsících roku 2001 a 2002
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Správní poplatky – poplatky placené za úkony prováděné ve státní správě. Výše poplatků  je 

dána přílohou k zákonu č. 338/1992 Sb. o správních poplatcích.  Součástí správních poplatků 

je i poplatek za povolení k provozu výherních hracích přístrojů, který je z části příjmem města 

a z části příjmem státního rozpočtu.  

 

Přehled přijatých správních poplatků 

 

Druh poplatku Kč

 - stavební 593 879

 - rybářské lístky 33 965

 - matrika 38 050

 - povolení překopů 4 000

 - živnostenské 691 334

 - ověřování, evidence obyvatel 342 870

 - povolení tomboly 20 500

 - povolení VHP 1 801 000

 - povolení kácení stromů 13 184

 - evidence kol - MP 360

C e l k e m 3 539 142  
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Místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších 

změn a doplňků, jsou vybírány městem na základě obecně závazných vyhlášek o místních 

poplatcích. 

 

 

 

Rozpis místních poplatků 

 

schvál. rozpočet skutečnost %

ze psů 480 499 104

za rekreační pobyt 190 166 88

za užívání veřejného prostranství 2 000 1 968 98

ze vstupného 230 292 127

z ubytovací kapacity 70 71 101

za výherní hrací přístroje (VHP) 1 700 2 202 130

C e l  k e m 4 670 5 198 111  
 

 

 

Přehled místních poplatků

za užívání 

veřejného 

prostranství

38%

za VHP

42%

z ubytovací 

kapacity

1%

za rekreační 

pobyt

3%

ze vstupného 

6%

ze psů

10%

 
 

 

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu – je stanoven vyhláškou města č. 22/2001 pro 

rok 2002 ve výši 260 Kč na občana a rok. Sazba poplatku je stanovena ze dvou částí – částka 

pevná – 66 Kč a z částky (194,- Kč/rok 2002), která je stanovena podle skutečných nákladů 

obce předchozího roku na sběr a odvoz netříděného odpadu a počtu  obyvatel města. Příjem 

z tohoto poplatku činí 99 % rozpočtovaných příjmů. 

 

U poplatků ze životního prostředí a využívání přírodních zdrojů se jedná o poplatek za 

znečištění ovzduší (12 tis. Kč), poplatky za ukládání odpadů (27 tis. Kč) a příjem z odvodů za 

odnětí zemědělské půdy (106 tis. Kč). 

 



 

12 

Daň placená obcí – navýšení položky rozpočtovým opatřením 26. srpna 2002 o částku 3.606 

tis. Kč představuje skutečnost po podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob 

placenou obcí za rok 2001.d 

 

 

 

Třída 2 – nedaňové příjmy 

 

 Lesy – tato rozpočtová položka byla navýšena RO 12.12. 2002 o 100 tis. Kč na 

celkovou výši 1.345 tis. Kč z důvodu vyšší těžby dřeva z polomů způsobených vichřicí. 

Plnění této položky však představuje pouze 87 % rozpočtu, fakturace za prodej vytěženého 

dřeva koncem roku byla uhrazena až počátkem roku 2003. 

 

 Rybníky – RO 7. 10. 2002 bylo navýšeno o 160 tis. Kč na celkovou částku 670 tis. Kč, 

byly předpokládány vyšší přírůstky u kapra a vyšší prodejní ceny ryb. Plnění u této položky 

představuje 100 %.  

 

 Školné  - položka byla snížena rozpočtovým opatřením ke dni 7.10. 2002 na částku 

1.008 tis. Kč, tj. o 1/12 rozpočtované částky (92 tis. Kč) s předpokladem přímého výběru a 

použití školného v PO Mateřské školy. Výše školného je dána vyhláškou města (od 1.1.2002 

je výše školného 250 Kč na jedno dítě v MŠ) a jedná se o přímý příjem rozpočtu města. Nelze 

jej přijímat na účet PO, je možné vybírání školného pověřením PO s předáním k zúčtování 

města a dále jej poskytnou formou příspěvku. Z tohoto důvodu byla tato položka  zpět 

navýšena na původní výši (+92 tis. Kč) a dále zvýšena dle předpokládané skutečnosti (+250 

tis. Kč) k 31. 12. 2002. Přesto skutečnost přesáhla upravený  rozpočet na 106 %. 

 

 V rozpočtu položky stravné se také projevilo zřízení PO Mateřských škol k 1.12.2002.  

Mateřské školy byly do výše uvedeného data organizačními složkami města, stejně tak jako 

školní jídelna při 1. základní škole, příjem ze stravného byl proto příjmem města. Před 

zřízením PO Mateřské školy bylo provedeno rozpočtové opatření, jímž se předpokládalo 

snížení příjmů ze stravného pro město a toto stravné je příjmem PO, rozpočtové opatření  

snížilo rozpočet této položky o přibližně 1/12 předpokládaného plnění ze stravného na částku 

3.307 tis. Kč, přesto tato položka byla překročena a skutečnost činila 3.887 tis. Kč, což 

představuje 118 % upraveného rozpočtu.  

 

 Bytové hospodářství – PAMEX a INVESTSERVIS  příjmy realitních kanceláří 

přijímaných na účet města představují 104 %, resp. 102 % schváleného rozpočtu za pronájem 

bytů. 

 

 Předplatné nájemného bytového hospodářství – tato položka byla upravována 

rozpočtovým opatřením  o částku 3.000 tis. Kč ZM 27.5. 2002 a 7.10 2002 také o částku 

3.000 tis. Kč na celkový upravený rozpočet této položky ve výši 9.000 tis. Kč, navýšení 

z prováděných dražeb bytů. Skutečnost ve výši 9.273 tis. Kč překročila upravený rozpočet, 

což představuje plnění na 103 %. 

 

Položka pronájem pozemků obsahuje příjmy za pronájem za účelem umístění garáže, 

využívání zahrádky, pronájem Agro Měřín, novinové stánky, pronájem pozemků pod 

výměníkovými stanicemi a.s. SATT apod. Tato položka byla upravena rozpočtovým 

opatřením 26. 8. 2002 o částku 100 tis. Kč – předpoklad uzavření nových nájemních smluv – 

a RO ze dne 12. 12. 2002 o dalších 85 tis. Kč, což představovalo skutečnost k 31. 10. 2002.  
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Upravený rozpočet ve výši 465 tis. Kč byl překročen, skutečnost ve výši 532 tis. Kč činila 

114 % UR. 

 

 Ostatní drobné pronájmy  - zde jsou zahrnuty pronájmy veřejného osvětlení k umístění 

reklamních tabulí, příspěvek na provoz autocvičiště od vlastníků autoškol a jednorázové 

pronájmy prostor. RO schváleným ZM dne 26. 8. 2002 byla tato položka navýšena o 150 tis. 

Kč – doplatek z roku 2001 od firmy Hostalek Werbung  na celkovou rozpočtovanou výši 250 

tis. Kč. Skutečné plnění se však jevilo nižší, proto byl rozpočet této položky dále upraven, 

snížen o 10 tis. Kč na celkovou rozpočtovanou výši 240 tis. Kč. Důvodem snížení položky  

byl nerealizovaný pronájem zasedací místnosti MěÚ v roce 2002. Skutečné plnění k 31. 12. 

2002 představuje výší 220 tis. Kč pouze 92 % UR. 

 

 Položka přijaté úroky po úpravě rozpočtovým opatřením ze dne 12. 12. 2002 na výši 

1.625 tis. Kč byla naplněna skutečnými příjmy na 100 %. Plnění představuje příjmy z úroků 

na běžných účtech města a termínovaných vkladech.  

 

 MP – pult centrální ochrany – představují příjmy Městské policie za smluvní hlídání 

objektů. Schválený rozpočet ve výši 250 tis. Kč byl naplněn ve skutečnosti na 97 %, což 

představuje příjem ve výši 242  tis. Kč.  

 

 MP – příjmy za pokuty – jedná se o pokuty inkasované Městskou policií. Tato položka  

představuje skutečnost ve výši 184 tis. Kč, což je 74 % schváleného rozpočtu.  

 

 Sankční platby přijaté jsou tvořeny příjmy z pokut, ukládanými Českou inspekcí 

životního prostředí , přestupkovým oddělením právního odboru (pokuty za porušení 

veřejného pořádku) a pokuty stavební.  Schválený rozpočet této položky byl navýšen RO dne 

26. 8. 2002 o částku 5 tis. Kč, dále RO 12. 12. 2002 o částku 5 tis. Kč a RO 3. 4. 2003 také o 

částku 5 tis. Kč na rozpočtovanou výši 30 tis. Kč, která odpovídá skutečnému plnění  této 

položky na 100 %. 

 

 Ostatní příjmy nespecifikované – v této položce jsou zahrnuty příjmy z prodeje 

majetku, pojistná plnění přijatá od pojišťoven a 6 % podíl na výtěžku z provozu VHP.  Tato 

položka byla navýšena RO ze dne 27. 5. 2002 o plnění z výtěžku VHP ve výši 1.924 tis. Kč. 

Použití výtěžku je vázáno zákonem č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách na 

veřejně prospěšné účely (v roce 2002 bylo rozděleno na příspěvek cyklostezka ve výši 1.133 

tis. Kč, hřiště ulice Studniční 400 tis. Kč, Regionální muzeum 200 tis. Kč a na úhradu ztráty 

sportovišť ve výši 191 tis. Kč navýšením příspěvku základních škol za pronájem sportovních 

objektů po zavedení nových pravidel pro provozování sportovišť). Dále byla tato položka 

navýšena RO ze dne 26. 8. 2002 o částku 120 tis. Kč – dle uzavřených smluv na zabezpečení 

propagace firem v rámci oslav 750. výročí založení cisterciáckého kláštera na základě 

smlouvy o reklamě. Celkový upravený rozpočet této položky ve výši 4.044 tis. Kč byl ve 

skutečnosti naplněn na 73 %, což činí  příjem ve výši 2.937 tis. Kč.  

  

 Příjem za nájemné Poliklinika – schválený rozpočet byl upraven rozhodnutím ZM ze 

dne 27. 5. 2002 o částku 750 tis. Kč, jednalo se o snížení doplatku nájemného za rok 2001 

z předpokládané výše 1.400 tis. Kč na částku 650 tis. Kč, která byla započtena v březnu 2002 

na základě dodatku smlouvy o pronájmu .  

 

 Nájem CERUM – rozpočtovým opatřením ze dne 11. 3. 2003 byl rozpočet této 

položky upraven o částku 360 tis. Kč vzhledem k mimořádnému navýšení nájemného za rok 
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2001 podle Dodatku č. 5 ke smlouvě o pronájmu souboru nemovitých a movitých věcí. Tato  

částka byla přijata na účet VHČ, což se neprojevilo ve skutečnosti plnění rozpočtu. Plnění této 

položky představuje nájemné za rok 2002 formou peněžního plnění na účet pronajímatele ve 

výši 687,5 tis. Kč a formou nepeněžního plnění (zápočtem) ve výši 426,7 tis. Kč. Celkem 

nájemné CERUM za rok 2002 představuje částku 1.114 tis. Kč. Po započtení veškerých 

příjmů přijatých od PO činí příjem města celkem 1.474 tis. Kč ( 80 % plnění UR). 

 

 Příjmy za věcná břemena – zřizování oprávnění z věcného břemene je zpoplatněno 

v souladu s usnesením ZM ve výší 1.000,- Kč pro fyzické osoby a 10.000,- Kč pro právnické 

osoby a fyzické osoby v rámci podnikatelské činnosti. Navýšení této položky RO ze dne 26. 

8. 2002 o částku 30 tis. Kč předpokládalo příjmy z nových smluv o zřízení věcného břemene 

na ulici Veselská, další navýšení o 5 tis. Kč RO ze dne12. 12. 2002 vycházelo ze skutečného 

plnění této položky k 31. 10. 2002, další úprava rozpočtu podle skutečného plnění k 31. 12. 

2002 byla schválena ZM dne 3. 4. 2002. Skutečnost této položky představuje 104 % 

upraveného rozpočtu ( 104 tis. Kč). 

 

 Dary – tato položka vychází ze skutečného plnění, které představuje: 

 Dar z Flobecqu – mezinárodní partnerství   20 tis. Kč 

 SBD Zelená Hora – obnova hřišť MŠ  20 tis. Kč 

 SATT a.s. – obnova památek – Zelená hora           148 tis. Kč 

 Hudební festival Vysočina – stacionář soc.služeb      7 tis. Kč 

 Ing. Jan Kasal – cyklistická stezka                7 tis. Kč 

 GE Capital Bank – oslavy 750. výročí  10 tis. Kč 

C e l k e m    přijaté dary              212 tis. Kč 

 

 Odvody příspěvkových organizací - Radou města ( zřizovatelem) byl podle zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nařízen 4. Základní škole odvod 

odpisů, které jsou zdrojem investičního fondu, ve výši  229 tis. Kč.  

  

 Pronájem pozemků PO ve výši 474 tis. Kč a pronájem nebytových prostor PO ve výši 

6.494 tis. Kč je realizován na základě nájemních smluv o pronájmu pozemků a budov. Jedná 

se o zápočet příjmů (PO základní školy a Sociální služby města). Tato položka byla povýšena 

RO dne 3. 4. 2003 o částku 105 tis. Kč, což představuje pronájem pozemků a budov PO 

Mateřské školy. 

 

  

Třída 3 – kapitálové příjmy 

 

Příjmy z prodeje pozemků  - nejvýznamnější prodeje byly uskutečněny a.s. Český 

Telecom (2.620 tis. Kč), MVDr. Johanidesovi (435 tis. Kč), prodej MŠ manželům Nejedlým 

(4.000 tis. Kč), prodej objektu v k.ú. Hamry p. Knoflíčkovi (1.700 tis. Kč). Ostatních 36 

uskutečněných prodejů (206 tis. Kč)  bylo většinou majetkoprávní vypořádání pozemků.  

 

 Příjmy z prodeje pozemků 5RD Jamská – plnění ve výši 73 % schváleného rozpočtu 

(částka 2.268 tis. Kč) představuje zálohy na prodej pozemků. Doplatek ( ve výši 832 tis. Kč) 

bude příjmem rozpočtu r. 2003. 

 

 Příjmy z prodeje majetku – jedná se o příjem za prodej terénního automobilu Suzuki 

(40 tis. Kč) a prodej osobního auta Favorit (20 tis. Kč). 
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 Záloha na kupní cenu SONAPO – příjem zálohy na kupní cenu bytového domu 

Palachova ve výši 11.150 tis. Kč na základě smlouvy o smlouvě budoucí.  

 

 Prodej akcií ŽĎAS – realizace prodeje 27.906 ks akcií ve vlastnictví města za 

celkovou prodejní cenu 7.488 tis. Kč. Úroky z výnosu prodeje činí 16 tis. Kč,  celkový příjem  

7.504 tis. Kč.  

  

Třída 4 – přijaté dotace 

 

Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu představují: 

 školství – dotace představuje výši 924 Kč na žáka v základní a mateřské škole, což při 

počtu žáků 3917 činí 3.620 tis. Kč 

 výkon státní správy – 9.598 tis. Kč 

 sociální dávky – 29.000 tis. Kč 

 sociální ústavy – jedno pobytové místo v denním stacionáři pro mládež bylo dotováno 

částkou 33,9 tis. Kč, což při celkovém počtu 15 míst činilo  509 tis. Kč 

 domovy důchodců – dotace ve výši 2,638 tis. Kč představuje násobek počtu 51 míst 

v domovech důchodců a  dotace na jedno místo v DD, která představuje částku 

51.716,- Kč. 

Finanční vztah ke státnímu rozpočtu je závazný a výše jednotlivých dotací byla dána městu na 

vědomí rozpisem dotací dopisem FR OkÚ ze dne 9.1. 2002. 

 

Dotace od obcí na žáky, kteří navštěvují ZŠ, schválený rozpočet představoval výši této 

položky v částce 1.456 tis. Kč.  V průběhu roku 2002 novelou zákona o státní správě a 

samosprávě ve školství byla zrušena podmínka úhrady nákladů na žáka v jiné obci, pokud 

obec trvalého bydliště žáka zřizuje stejný typ školy, čímž došlo ke snížení příjmů o částku 

106 tis. Kč, což je 93 % schváleného rozpočtu.  

 

Dotace z úřadu práce – dotace poskytované PO na pracovní místa veřejně prospěšných prací 

a absolventská místa na základě trojdohody mezi Úřadem práce, městem a příspěvkovou 

organizací. Město je příjemcem této dotace, kterou dále poskytuje formou účelového 

neinvestičního příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím. Město bylo také příjemcem 

dotace a to na úhradu mzdových nákladů pracovníků VPP a absolventů: 

 

Příjemce dotace částka (Kč)

1. Základní škola 186 161

2. Základní škola 178 904

3. Základní škola 158 927

4. Základní škola 66 085

5. Základní škola 119 430

ZŠ Santiniho 62 619

Knihovna MJS 44 686

Sociální služby města 175 717

MěÚ - VPP, absolventi 466 037

C e l k e m 1 458 566  
 

Dotace ze SR na hypotéční úvěr – v květnu došlo ke snížení úrokové sazby u úvěru na 

výstavbu 56 b. j. na ul. Palachova z 12.2 % p.a. na 6,7 % p.a.  V této souvislosti byla snížena i 

dotace na hypotéční úvěr z rozpočtované částky 318 tis. Kč na 230 tis. Kč, tj. o 88 tis. Kč.  
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Investiční dotace na průmyslovou zónu Jamská –dotace ze státního rozpočtu ve výši 6 mil. 

Kč. 

 

Investiční dotace na Dům s pečovatelskou službou – dotace ve výši 15.600 tis. Kč byla 

přijata v roce 2001, do roku 2002 byla převedena část ve výši 7.379 tis. Kč podle skutečného 

prostavění  při rozdělení  přebytku hospodaření 2001 (prostavěno 8.221 tis. Kč). 

 

BD ul. Palachova (SONAPO) – investiční dotace na dostavbu 32 bytů + 2 bytů se zvláštním 

určením (bezbariérové). 

 

Revitalizace rybníků + rybník Peršlík – dotace na revitalizaci rybníků ve výši 600 tis. Kč 

nebyla potvrzena pro rok 2002, rozpočtovým opatřením ze dne 12. 12. 2002 byla příjmová 

část rozpočtu snížena o tuto částku. RO ze dne 7. 10. 2002 byla přijata účelová dotace na 

Program péče o krajinu  - rybník Peršlík – 10 tis. Kč. 

 

Dotace na školství – na přímé náklady vzdělávání (platy učitelů a pracovníků ve školství, 

učební pomůcky) byly poukazovány na účet města a město je přidělovalo dle rozpisu 

jednotlivým příspěvkovým organizacím v základním školství. Přijatá dotace byla ve výši 

68.099 tis. Kč. 

 

Dotace ministerstva kultury pro knihovnu v celkové výši 1.450 tis. Kč představuje: 

 program Regionální funkce knihoven             1.255 tis. Kč 

 program Veřejné informační služby knihoven – investiční     50 tis. Kč 

 program Veřejné informační služby knihoven – neinvestiční  130 tis. Kč 

 program Kulturní aktivity – dostupnost knih nevidomým    15 tis. Kč 

 

Dotace kraje – hasičské sbory - ve výši 30 tis. Kč na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH, 

zařazených do požárních poplachových plánů okresu Žďár nad Sázavou.  

 

Dotace – volby do PČR – přijatá dotace ze státního rozpočtu na financování voleb do 

Parlamentu ČR ve výši 482 tis. Kč.  

 

Dotace kraje – školství – financování projektů Minimálních preventivních programů na 

školách a ve školských zařízeních – 6 tis. Kč – určeno pro výcvik v sociálních dovednostech 

pro žáky s výchovnými a výukovými potížemi – 3. Základní škola.  

 

Dotace SFDI – cyklostezka – dotace poskytnutá Státním fondem dopravní infrastruktury na 

čerpací účet na akci „Cyklistická stezka Žďár nad Sázavou“ ve výši 3.006 tis. Kč. 

 

Dotace SFŽP – plyn Radonín – Státní fond životního prostředí poskytnul dotaci na 

plynofikaci městské části Radonín ve výši 632 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána ve výši 90 %, 

10 % bude poskytnuto po kolaudaci stavby. 

 

Dotace MMR – inženýrské sítě 5 RD Jamská – 400 tis. Kč – vybudování inženýrských sítí 

k rodinným domkům na Jamské ul.  

 

Dotace kraje – grantový program životního prostředí – zdroj bohatství Vysočiny – částka 

50 tis. Kč na podporu projektu „Prožitková stezka o systému nakládání s komunálními 

odpady se zaměřením na jejich minimalizaci a využití“. 
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Dotace kraje – projekt „Průvodce Žďárem“ – 52 tis. Kč na vydání publikace. 

 

Dotace na školství – MŠ – v souvislosti se zřízením PO Mateřské školy od 1.12.2002 byla 

přijata dotace na financování přímých nákladů ve školství (platy učitelek a pracovníků ve 

školství, učební pomůcky) ve výši 1.400 tis. Kč. RO ze dne 3. 4. 2003 byla tato položka 

upravena o výši skutečně přijaté  dotace ve výši 188 tis. Kč a převod částky 3 tis. Kč 

z položky dotace na školství (základní školství) na celkovou částku 1.591 tis. Kč, odpovídající 

skutečně přijaté dotaci na financování předškolních zařízení. 

 

Příspěvek od Bystřice nad Pernštejnem a Velkého Meziříčí – Ječmínek – na základě 

smlouvy na projektovou dokumentaci a rekonstrukci „Domu pro matky (otce) s dětmi“ 

v objektu na ul. Jiřího z Poděbrad bylo přijato 500 tis. Kč. Tento příspěvek je v rámci 

rozpočtové skladby zatříděn jako dotace od obcí.  

 

Dotace kraje – grantový program „Barokní noc“ – dotace na jednu z akcí pořádaných 

v rámci oslav 750. výročí založení cisterciáckého kláštera ve výši 11 tis. Kč. 

 

Dotace – úspory energií ve výši 170 tis. Kč – neinvestiční dotace účelově určená na podporu 

opatření k úsporám energií. Touto dotací z České energetické agentury jsou hrazeny výdaje na 

městské energetické poradenské středisko. 

 

Dotace na zajištění provozu Sociálních služeb  ve výši 2.879 tis. Kč – účelová provozní 

dotace, poskytnutá okresním úřadem.  

 

Dotace MMR – oprava balkónů – 747 tis. Kč – účelová čerpací dotace poskytnutá 

ministerstvem pro místní rozvoj na odstranění vad panelových technologií  (na opravu 

balkónů na ulici Studentská – domy 1721, 1722, 1723). 

 

Dotace na výkon státní správy – příspěvek určený pro obce s rozšířenou působností na 

úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy na základě 

zákona č. 314/2002 Sb. pro obce s možností využití budov bývalého okresního úřadu. Tato 

dotace nepodléhá finančnímu vypořádání, příjemce dotace musí ministerstvo financí 

informovat, na jaké konkrétní akce byly prostředky použity. Příjemce dotace, který neopustí 

nejpozději do 31. 12. 2004 administrativní budovu bývalého OkÚ, vrátí v plném rozsahu 

příspěvek do státního rozpočtu. Výše příspěvku pro rok 2002 činí 7.400 tis. Kč.  

 

Investiční dotace BD 20 b.j. Veselská – účelová čerpací dotace, poskytnutá ze Státního 

fondu rozvoje bydlení na výstavbu bytového domu ve výši 6.580 tis. Kč. 

 

Dotace kraje – pohotovost hasiči – 51 tis. Kč příspěvek pro Sbory dobrovolných hasičů na 

pohotovost v jednotkách požární ochrany.  

 

Dotace kraje – publikace „Sedm a půl století“ - 100 tis. Kč – na vydání publikace, 

pořizované k 750. výročí žďárského cisterciáckého kláštera.  

 

Dotace – volby do zastupitelstva – 898 tis. Kč  - účelová dotace na zabezpečení voleb do 

Senátu a zastupitelstev obcí, uskutečněných v termínu 25.-26.10. a 1.-2.11.2002. 
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Ostatní příjmy – financování: 
Výnosy z energetických akcií – aktivní správou finančních prostředků získaných zálohou na 

kupní cenu akcií JME a. s. dochází ke zhodnocení těchto finančních prostředků, v roce 2002 

bylo možné pro potřeby výdajů  rozpočtu zapojit celkovou částku 16.000 tis. Kč bez 

účelového určení.  

 

Převod z  FRB na výdaje bytového hospodářství – posílení zdrojů na výdaje bytového 

hospodářství bylo rozpočtováno v celkové výši 2.000 tis. Kč, skutečná potřeba představovala 

částku 1.055 tis. Kč, což činí 53 %. 

 

Splátka půjčky  ZDAR – půjčka na zakoupení autobusu ve výši 4,1 mil. Kč, poskytnuta 

v roce 2000, úročena 10 % p. a. Půjčka bude v roce 2003 splacena – přijatá roční splátka 

včetně úroků činí 1.597 tis. Kč. 

 

Zapojení přebytku roku 2001 v rozpočtu roku 2002: 

 kupní cena stavby a pozemku SONAPO   10.000 tis. Kč 

 vratka sociálních dávek – FV 2001      6.697 tis. Kč 

 nevyčerpaný dar na provoz azylových domů         94 tis. Kč 

 DPS navýšení výdajů podle skutečného prostavění     1.741 tis. Kč 

 ZTV Veselská – rozšíření SOD a přípojky VO    1.590 tis. Kč 

 el. připojení – SOD na BD Palachova        420 tis. Kč 

 protipovodňová opatření (nedočerpáno 2001)    1.087 tis. Kč 

 dar SATT na úpravu okolí Zelené hory (nevyčerpáno)      250 tis. Kč 

 příděl do sociálního fondu – doplatek roku 2001         13 tis. Kč 

 nerealizovaná půjčka TJ ŽĎAS – přesun do rezervy   6.000 tis. Kč 

 přesun do rozpočtové rezervy bez určení      1.955 tis. Kč 

Celkem        29.847 tis. Kč 

 

Převod z FRR – zapojení zůstatku fondu rezerv a rozvoje pro potřeby vedlejší hospodářské 

činnosti bylo rozpočtováno ve výši 379 tis. Kč. FRR byl tvořen přebytkem hospodaření ve 

VHČ, příjmy  z pronájmu nebyt. prostor apod. Skutečnost je nižší o 2 tis. Kč z důvodu úhrady 

poplatků spojených s vedením a ukončením tohoto účtu.  

 

Úvěr ze SRFB – na základě Smlouvy o přijetí úvěru ze SFRB a Statutu Fondu rozvoje 

bydlení město ve výši 20 mil. Kč bylo rozpočtováno 17.422 tis. Kč pro použití na opravy 

městského bytového fondu a opravy soukromých domů. Skutečná výše přijatého úvěru v roce 

2002 činí 18.065 tis. Kč. Úvěr je úročen 3 % p. a. a je městu poskytnut na 10 let.  

 

Hypotéční úvěr SONAPO – ZM dne 26. 8. 2002 schválilo přijetí úvěru na dostavbu 

bytového domu na ul. Palachova (SONAPO).  Rozpis financování dostavby podle 

skutečnosti: 

 cena dostavby     26.400 tis. Kč 

 z toho: dotace     11.240 tis. Kč 

  splátka kupní ceny (záloha)  10.400 tis. Kč 

  garážová stání         750 tis. Kč 

  úvěr města      4.010 tis. Kč 
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  VÝDAJE      

    Schválený Upravený Skutečnost % 

    rozpočet rozpočet k 31.12.02  

        

1 1 Lesní hospodářství 1 125 1 180 1 231 104 

        

        

  Obchod, trhy, turismus     

2 1 Tradiční pouť, trhy 280 280 272 97 

 2 Příspěvek cyklostezka 10 3 257 2 994 92 

 3 Členský příspěvek sdružení Posázaví 50 50 50 100 

 4 CERUM -opravy (zápočet) 800 1 000 727 73 

 5 Sdružení měst UNESCO 50 50 50 100 

 6 URBIS  100 100 100 100 

 7 Regiontour  150 150 118 79 

 8 Cyklostezka VII. etapa - dotace  3 006 3 006 100 

  Obchod, trhy, turismus celkem 1 440 7 893 7 317 93 

        

        

  Doprava      

3 1 Opravy a údržba MK 5 050 5 050 5 050 100 

 2 Letní úklid MK  1 450 1 900 1 900 100 

 3 Zimní údržba MK 2 500 2 500 2 421 97 

 4 Dopravní značení, MIOS 920 920 920 100 

 5 Dotace MHD  2 500 2 500 2 500 100 

 6 Dotace Zdar - místní části 100 100 57 57 

 7 Čekárny MHD  300 300 236 79 

 8 Přeložka vozovky Z.H. 400 0 0 0 

 9 Inž.sítě 5RD ul.Jamská 3 100 3 089 1 695 55 

 10 Inž.sítě 5RD ul.Jamská - dotace  400 400 100 

 11 Průmyslová oblast Jamská 12 900 12 461 12 461 100 

 12 Průmyslová oblast Jamská dotace  6 000 6 000 100 

 13 ZTV ul. Veselská  8 400 9 184 8 881 97 

 14 Rekonstrukce komunikace Vysočany   4 592 1 706 37 

 15 Rozšíření parkovacích ploch  940 821 87 

 16 ZDAR - příspěvek na pořízení autobusu MHD  600 600 100 

 17 Úprava povrchu Žižkova ulice  275 275 100 

 18 Rozšíření komunikace Palachova u SONAPO  610 609 100 

 19 Oprava povrchu komunikace u staré výtopny  200 200 100 

  Doprava celkem 37 620 51 621 46 732 91 

        

        

  Vodní hospodářství     

4 1 Vzorky vody, kašna 85 85 65 76 

 2 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací 1 466 1 466 1 466 100 

 3 Rybníky  480 646 660 102 

 4 Revitalizace rybníků Vesel., Ťáp. 1 000 0  0 

 5 Úroky z úvěru Volksbank 1 100 752 752 100 

  Příspěvek Svazu na rekonstrukce( 30 % ) :    0 

 6 Rek.kanalizace a povrchů Žižkova 500 598 393 66 

 7 Rek. kanalizace Wolkerova 200 200  0 

 8 Rek.kanalizace Stalingrad 690 1 080 1 079 100 

 9 Rek.vodovodu -dolní pásmo 895 782 556 71 

 10 Rek.vodovodu - arm.šachta Vysočany 69 182 182 100 

 11 Rek.vodovodu Žďár IV 75 75  0 

 12 Rozšíř.vodov. a kanaliz. Stržanov-Žďár 300 300  0 

  Vodní hospodářství celkem 6 860 6 166 5 153 84 
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    Schválený Upravený Skutečnost % 

  Školství  rozpočet rozpočet k 31.12.02  

5  Základní školy  15 025 24 703 24 476 99 

 1 z toho příspěvek 1.ZŠ 1 876 2 708 2 707 100 

 2  2.ZŠ 2 631 4 255 4 255 100 

 3  3.ZŠ 3 104 4 814 4 815 100 

 4  4.ZŠ 3 827 6 287 6 059 96 

 5  5.ZŠ 3 118 5 609 5 609 100 

 6  ZŠ Žďár 2 469 1 030 1 031 100 

 7 Bazén - příspěvek  2 277 2 540 2 540 100 

 8 Mateřské školy 3 955 3 580 3 589 100 

 9 MŠ - opravy, údržba a rekonstr. 2 880 2 940 2 888 98 

 10 Školní jídelny  5 080 4 816 4 951 103 

  Opravy a rekonstr. školství (ZŠ 2002) 3 455 2 977 2 942 99 

 11 z toho: 1.ZŠ 610 610 591 97 

 12  2.ZŠ vč. haly 490 440 439 100 

 13  3.ZŠ 620 620 608 98 

 14  4.ZŠ vč. bazénu 1 040 1 040 1 038 100 

 15  5.ZŠ 175 175 175 100 

 16  Žďár II. 520 92 91 99 

 17 Rekonstrukce kuchyně 1.ZŠ 604 604 634 105 

 18 Platby obcím za žáky 197 130 138 106 

 19 Mateřské školy - příspěvková organizace  817 818 100 

 20 Dotace na školství - MŠ  1 591 1 591 100 

 21 Dotace na školství  68 099 68 099 100 

  z toho příspěvek 1.ZŠ  10 730 10 730 100 

   2.ZŠ  11 514 11 514 100 

   3.ZŠ  14 159 14 159 100 

   4.ZŠ  16 074 16 074 100 

   5.ZŠ  13 332 13 332 100 

   ZŠ Žďár 2  2 290 2 290 100 

  Školství celkem 33 473 112 797 112 666 100 

        

        

  Kultura      

6 1 Knihovna M.J. Sychry 6 592 8 060 8 060 100 

 2 Knihovna -oprava střechy 700 900 900 100 

 3 Dům kultury  2 320 2 320 2 320 100 

 4 Regionální muzeum 1 250 1 450 1 534 106 

 5 Obnova památek 290 273 256 94 

 6 Dřevěná plastika, Slavnosti jeřabin 100 117 117 100 

  Ostatní činnost v kultuře:     

 7  tiskový materiál 345 397 397 100 

 8  věcný materiál 165 165 148 90 

 9  propagace města 200 168 166 99 

 10 SPOZ  70 180 166 92 

  Kulturní aktivity:     

 11 Pálení čarodějnic, ohňostroj  60 120 112 93 

 12 Celostát.setkání křesť.mládeže  80 80 80 100 

 13 750.výročí založ.kláštera vč.Content.  1 000 1 371 1 416 103 

 14 5.národní krojovaný ples  25 25 25 100 

 15 Zaháj.sezony ITC,Evrop.den památek  25 25 25 100 

 16 Horácký džbánek  50 50 50 100 

 17 Příspěvek na opravu kostela Nejsv. Trojice   200 200 100 

  Kultura celkem 13 272 15 901 15 972 100 
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    Schválený Upravený Skutečnost % 

  Zájmová a tělovýchovná činnost rozpočet rozpočet k 31.12.02   

7 1 Úhrada ztráty sportovišť: ZS,hala,sokol.,fotbal 5 600 5 350 5 337 100 

 2 Sportoviště - opravy 2 500 2 750 2 754 100 

 3 Granty  250 247 247 100 

 4 Příspěvek na cykl. závod Rovner Vysočina 50 50 50 100 

 5 Sponzoring starosta 100 110 110 100 

 6 Sponzoring MR 100 100 103 103 

 7 Axiom Orbit - údržba lyžařských tratí 80 80 45 56 

 8 Příspěvek na akci "Auto na háčku" 25 25 25 100 

 9 Zprovoznění bazénu-letní provoz 2 500 3 140 3 140 100 

 10 Žďárská Odyssea /triatlon/ 70 70 70 100 

  Zájmová a tělovýchovná činnost celkem 11 275 11 922 11 881 100 

        

        

  Zdravotnictví     

8 1 Dotace pro Polikliniku 2 810 1 991 1 991 100 

 2 Protidrogová prevence 25 25 25 100 

 3 Řešení lékárenské pohotovostní služby 285 215 216 100 

 4 Řešení stomatologické pohotovostní služby 35 35 31 89 

 5 Řešení dětské pohotovostní služby 40 40 0 0 

 6 Řešení lékařské služby první pomoci 90 159 159 100 

  Zdravotnictví celkem 3 285 2 465 2 422 98 

        

        

  Bytové hospodářství     

9 1 PAMEX  38 143 40 390 40 009 99 

 2 PAMEX - výdaje z FRB I. a II. 1 000 4 256 4 294 100 

 3 INVESTSERVIS 39 879 42 196 41 186 98 

 4 INVESTSERVIS - výdaje z FRB I. a II. 1 000 2 505 2 505 100 

 5 Splátky úvěru Palachova 56 bytů 2 125 1 963 1 968 100 

 6 Vratky předplatného nájemného 1 500 2 183 2 088 96 

 10 Půjčky z FRB II. obyvatel. a ost. subjektům  12 661 12 503 99 

  Bytové hospodářství celkem 83 647 106 154 104 553 97 

        

        

  Odpadové hospodářství     

10 1 Nakládání s komunál. odpadem 5 640 5 690 6 355 112 

 2 Svoz a uložení nebezpeč.odpadu 300 300 300 100 

 3 Sběrný dvůr a kompostárna 300 300 229 76 

 4 Monitoring a rekultivace skládky Stržanov 55 40 40 100 

 5 Údržba skládky Stržanov 130 130 129 99 

  Odpadové hospodářství celkem 6 425 6 460 7 053 109 

        

        

  Komunální služby     

11  Veřejné osvětlení 3 550 3 400 2 786 82 

 1 z toho: energie 1 900 1 900 1 473 78 

 2  údržba 1 450 1 300 1 313 101 

 3  revize 200 200  0 

 4 Pohřebnictví  1 900 1 900 1 913 101 

 5 Městský rozhlas 250 250 251 100 

 6 Tržnice  180 180 164 91 

 7 Parkoviště  250 280 282 101 

 8 WC  520 520 541 104 

 9 Autocvičiště  30 41 41 100 
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  Veřejná zeleň  4 450 5 100 4 983 98 

 10 z toho sečení 3 000 3 000 2 899 97 

 11  údržba 1 450 1 700 1 827 107 

 12  hřiště ul. Studniční 0 400 257 64 

 13 Stavební skupina 2 190 2 240 2 044 91 

 14 Veřejně prospěšné práce 500 552 453 82 

 15 Splátky úvěru - obřadní síň, Dvorská 3 711 3 711 3 715 100 

 16 Ostatní - pojištění, deratizace 180 180 122 68 

 17 Oprava hřbitovní zdi na Jamské 950 950 727 77 

 18 Rekonstrukce veřejného osvětlení Stalingrad 1 200 224 19 

 19 Opravy nebytových prostor  528 501 95 

  Komunální služby celkem  18 661 21 032 18 747 89 

    Schválený Upravený Skutečnost % 

    rozpočet rozpočet k 31.12.02  

  Územní plánovací dokumentace, rozvoj    

12 1 Výkupy pozemků 6 000 14 000 13 982 100 

 2 Územní plán, studie (podklady a dokumentace) 700 700 743 106 

 3 Inženýrská činnost, odhady, zaměření, GP 1 000 1 000 1 051 105 

 4 Poplatek za el. připojení 1 000 3 050 2 125 70 

 5 Projekty  700 700 687 98 

 6 Kupní cena stavby a pozemku SONAPO 10 000 10 690 10 693 100 

 7 BD ul. Palachova (SONAPO) dotace 11 240 11 240 11 240 100 

 8 BD ul. Palachova (SONAPO) dostavba (záloha na KC)  11 150 11 180 100 

 9 BD ul. Palachova(SONAPO) dofinancování - úvěr  4 010 4 010 100 

 10 Mapy s č.p.  50 50  0 

 11 Protipovodňová opatření  1 087 1 086 100 

 12 Úprava okolí Zelené hory  2 798 555 20 

 13 Plynofikace Radonín (dotace)  632 568 90 

 14 Plynofikace Radonín  1 138 1 194 105 

 15 BD 20 b.j. Veselská  6 580 1 934 29 

  Územ.plán.dokumentace,rozvoj celkem  30 690 68 825 61 048 89 

        

        

  Sociální věci     

13 1 Sociální služby města 12 630 13 342 10 360 78 

 2 Sociální dávky  31 000 28 000 26 086 93 

 3 Splátky úvěru Dům klidného stáří 3 650 3 650 3 506 96 

 4 Dům s pečovatelskou službou 2 900 4 641 4 641 100 

 5 Dům s pečovatelskou službou - dotace 9 600 7 379 7 379 100 

 6 Platby azyl. domům 60 154 0 0 

 7 Vratka sociálních dávek - fin. vypořádání 2001 6 697 6 697 100 

 8 Příspěvek sdružení Ječmínek  700 90 13 

 9 Zajištění provozu sociálních služeb  2 747 2 747 100 

 10 Příspěvek Charita  100 100 100 

  Sociální věci celkem  59 840 67 410 61 606 91 

        

        

  Bezpečnost      

14 1 Městská policie 7 666 7 666 7 524 98 

 2 Pult centralizované ochrany 250 260 0 0 

 3 Útulek pro psy  200 200 230 115 

 4 Příspěvek pro Sbory dobrovol. hasičů 550 631 624 99 

 5 Civilní obrana  50 50 39 78 

 6 Hasičská cisterna 275 275 272 99 

  Bezpečnost celkem 8 991 9 082 8 689 96 
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    Schválený Upravený Skutečnost % 

  Veřejná správa rozpočet rozpočet k 31.12.02   

  Městské zastupitelstvo 1 600 1 600 1 516 95 

15 1 z toho uvolnění členové MZ 1 470 1 470 1 404 96 

 2  rada města 130 130 112 86 

 3 Místní správa - limit osobních výdajů 22 000 23 226 23 226 100 

 4 Místní správa - limit věcných výdajů 8 510 7 921 7 643 96 

 5 Reprefond starosta-občerstvení 160 150 161 107 

 6 Osadní výbory 30 30 10 33 

 7 Příděl do soc. fondu 1 290 1 303 1 303 100 

 8 Sdružení obcí Vysočina 172 172 122 71 

 9 Svaz měst a obcí 40 40 39 98 

 10 Informatika - měst.inform.systém 1 750 1 750 1 748 100 

 11 Stará radnice  550 550 525 95 

 12 Mezinárodní partnerství 300 320 306 96 

 13 Členský příspěvek ESOM 5 5 7 140 

 14 Opravy budovy MěÚ 170 0 0 0 

 15 Volby do PČR   480 482 100 

 16 Příspěvek městu postiženému záplavami  500 500 100 

 17 Dotace na výkon st. správy - převod na portf.  7 400 7 400 100 

 18 Volby do Senátu a zastupitelstva  898 894 100 

  Veřejná správa celkem 36 577 46 345 45 882 99 

        

        

16 1 Daň placená obcí  5 000 7 210 7 210 100 

        

        

17 1 Rezerva  0 0 0 0 

        

        

18 1 Programy zateplování a úspor energie 0 170 170 100 

        

  Výdaje celkem 358 181 542 633 518 332 95 

        

  

 

 

 

 

      

  Příjmy celkem 548 832    

  Výdaje celkem 518 332    

  Rozdíl  30 500    
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Zapojení přebytku roku 2002 v rozpočtu roku 2003: 

 

 

do schváleného rozpočtu 2003 

 cyklostezka VII. etapa (SOD)    2.450 tis. Kč 

 inženýrské sítě 5 RD Jamská        900 tis. Kč 

 rekonstrukce komunikace Vysocká, Vnitřní   3.350 tis. Kč 

 nová kanalizace ul. Dvořákova       300 tis. Kč 

 oprava hřbitovní zdi na Jamské       300 tis. Kč 

 

   

do upraveného rozpočtu 2003- převod nevyčerpaných položek 

 cyklostezka VII. etapa (SOD)        263 tis. Kč 

 čekárny MHD            64 tis. Kč 

 inženýrské sítě 5 RD Jamská     1.394 tis. Kč 

 rekonstrukce komunikace Vysocká, Vnitřní   2.886 tis. Kč 

 rekonstrukce vodovodu – dolní pásmo II. část     101 tis. Kč 

 dětská LSPP za rok 2002          40 tis. Kč 

 veřejné osvětlení – energie        400 tis. Kč 

 veřejné osvětlení – revize        200 tis. Kč 

 veřejná zeleň – údržba – hřiště Studniční       143 tis. Kč 

 oprava hřbitovní zdi na Jamské        223 tis. Kč 

 rekonstrukce veřejného osvětlení Stalingrad      976 tis. Kč 

 20 b. j. Veselská – nevyčerpaná dotace   4.646 tis. Kč 

 úprava okolí Zelené hory     2.243 tis. Kč 

 sdružení Ječmínek – stavební práce       610 tis. Kč 

 platby azylovým domům na provoz       154 tis. Kč 

 finanční vypořádání roku 2002 se státním rozpočtem 1.948 tis. Kč 

 převod do rezervy rozpočtu bez určení    6.909 tis. Kč 

 

C e l k e m                            30.500 tis. Kč 
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Přehled výdajů podle činností

bezpečnost
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23%

kultura

3%

zdravotnictví

0%

zájmová a tělových. 

činnost

2%

bytové hospodářství

20%

 
 

Výdaje 

 
1 - Lesní hospodářství 

Příjmy lesního hospodářství za rok 2002 činily 1.171 tis. Kč, výdaje 1.231 tis. Kč, což 

představuje ztrátu 60 tis. Kč.  

K překročení výdajů v roce 2002 došlo z důvodu nutnosti urychleného zpracování kalamity, 

která postihla městské lesy na podzim. Ve výdajích se dále projevily také nutné náklady na 

odstranění následků poškození některých lesních zařízení, které bylo nutno neprodleně 

opravit.  

Z kalamitní těžby byly na konci roku 2002 vyfakturovány částky ve výši 287 tis. Kč, tyto 

příjmy se však projeví v příjmové části rozpočtu roku 2003. 

 

 

 

 

2 – Obchod, trhy, turismus 

 

V položce tradiční pouť, trhy byla mimo běžného zabezpečení těchto akcí také čerpána částka 

na dopravu a kulturní program ve výši 5,7 tis. Kč a propagační materiál ve výši 23 tis. Kč. 
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CERUM – opravy (zápočet) – v plnění této položky není zahrnut příděl do investičního fondu 

ve výši 200 tis. Kč, skutečnost této položky by činila 927 tis. Kč, což představuje 93 % 

upraveného rozpočtu.  

 

Regiontour – jedná se o zajištění prezentace města na veletrhu cestovního ruchu v Brně 

s názvem Regiontour 2002 a přípravu veletrhu cest. ruchu Regiontour 2003, který byl 

zajišťován ve spolupráci s krajem Vysočina. Byly čerpány finanční částky na ubytování, 

občerstvení a pozvánky ve výši 10 tis. Kč, dále na pořízení propagačních materiálů pro rok 

2003 ve výši 108,2 tis. Kč, které sloužily také k prezentaci města na mezinárodním veletrhu 

cestovního ruchu HOLIDAYWORLD 2003 v Praze.    

 

Cyklostezka – celkové náklady stavby činí 8.600 tis. Kč včetně ceny projektu. Na tuto akci 

byla přijata dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 3.006 tis. Kč. Z rozpočtu 

bylo rozpočtovými opatřeními na tuto akci uvolněno celkem 3.257 tis. Kč. Skutečná 

prostavěnost činí 2.994 tis. Kč, což je 92 % UR. Nevyčerpaná částka ve výši 263 tis. Kč je 

převáděna formou zapojení přebytku hospodaření do upraveného rozpočtu r. 2003. V roce 

2002 byla provedena celá trasa stezky a chodníky ze zámkové dlažby mimo vrchní asfaltové 

vrstvy, na úseku u řeky Sázavy pouze spodní vrstvy a obrubníky. V roce 2003 bude dokončen 

povrch cyklistické stezky a sadové úpravy, stavba probíhá podle SOD. 

 

3 – Doprava 

Čekárny MHD – nevyčerpaná částka 64 tis. Kč je převáděna formou zapojení přebytku 

hospodaření do upraveného rozpočtu 2003 na renovaci čekáren a celoroční údržbu zastávek 

městské hromadné doprav.  

 

Inženýrské sítě 5 RD Jamská – z rozpočtované částky ve výši 3.089 tis. Kč bylo investováno 

pouze 1.695 tis. Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 1.394 tis. Kč je převáděna formou zapojení 

přebytku hospodaření do UR r. 2003. V roce 2002 byly provedeny investice do dešťové a 

splaškové kanalizace, vodovod, plyn a el. rozvody. V roce 2003 budou dokončeny chodníky, 

nájezdy a sadové úpravy, stavba probíhá podle SOD. 

 

Rekonstrukce komunikace Vysočany – v roce 2002 byla provedena rekonstrukce kanalizace na 

ul. Vysocké v celkové výši 1.706 tis. Kč. Nevyčerpaná částka z UR činí 2.886 tis. Kč a bude 

převedena formou zapojení přebytku hospodaření do UR 2003 na dokončení rekonstrukce 

vodovodu a chodníků na ul. Vysocké a povrchů komunikací na ul. Vnitřní.  

 

 

4 - Vodní hospodářství  

 

Hospodaření na městských rybnících dosáhlo přebytku 10 tis. Kč. Skutečný přebytek 

by byl vyšší, je však  snížen rozdílem mezi skutečnou tržní cenou ryb a sníženou cenou, za 

kterou je část rybí produkce z městských rybníků poskytována na základě smlouvy spolku 

místních sportovních rybářů, tj. za 60 % tržní ceny, což vyčísleno představuje částku 23 tis. 

Kč a dále odsouhlaseným příspěvkem města na rybářské závody „Auto na háčku“, který byl 

poskytnut formou rybí násady, což ve finančním vyjádření představuje částku 39 tis. Kč.  

 

Úroky z úvěru Volksbank -  tato položka byla upravena RO 12. 12. 2002 o částku 348 tis. Kč, 

která představuje rozdíl mezi rozpočtovanými výdaji a skutečností k 31. 10. 2002. Úroky jsou 

hrazeny čtvrtletně. Vzhledem k denominaci DEM (ve kterých byl úvěr SvaK poskytnut) na 
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EUR k 1. 1. 2002 došlo k zaplacení úroků za říjen a listopad 2001 ještě v roce 2001, v roce 

2002 byla uhrazena pouze část úroků za prosinec 2001. Posílením koruny došlo také ke 

snížení placené části úroků.   

Rekonstrukce vodovodu – dolní pásmo – UR této položky ve výši 782 tis. Kč byl vyčerpán 

pouze na 71 %, což představuje skutečné plnění ve výši 556 tis. Kč. Z nevyčerpaného 

rozpočtu ve výši 226 tis. Kč bylo do UR 2003 na financování II. části této akce převedeno 

formou rozdělení přebytku 101 tis. Kč.  

 

5 – Školství  

 

Základní školy – přehled poskytnutých příspěvků: 

 

Rok 2002  Město Úřad práce Kraj pronájem Celkem 

1.ZŠ 1 819 000,00 186 161,00 702 000,00 2 707 161,00

2.ZŠ 2 621 042,00 178 904,00 1 454 820,00 4 254 766,00

3.ZŠ 3 567 000,00 158 927,00 6 000,00 1 083 040,00 4 814 967,00

4.ZŠ 4 352 480,70 66 085,00 1 640 619,00 6 059 184,70

5.ZŠ 3 817 000,00 119 430,00 1 672 610,00 5 609 040,00

ZŠ ZR 2 867 000,80 62 619,00 101 250,00 1 030 869,80

celkem 17 043 523,50 772 126,00 6 000,00 6 654 339,00 24 475 988,50  
 

Bazén – příspěvek RO ze dne 12. 12. 2002 navýšení příspěvku o částku 350 tis. Kč – tato 

částka představovala odhad mzdových nákladů na měsíce listopad a prosinec 2002. RM dne 

31. 10. 2002 vzala na vědomí zprávu o hospodaření  4. ZŠ a rozhodla o navýšení příspěvku 

pro bazén pouze ve výši předpokládaných nákladů, provozní náklady bez mzdových nákladů 

byly hrazeny z provozních nákladů střediska základní škola, případně bylo použito výnosů 

z hospodářské činnosti střediska ŠJ. 

 

Opravy a rekonstrukce ve školství (Základní školy) – v následujícím přehledu jsou uvedeny 

pouze opravy a rekonstrukce většího rozsahu (nad 10 tis. Kč). Z této položky byly dále 

financováno pojištění budov, sklenářské práce revize hydrantů a elektrické instalace apod.  
Základní školy

1.ZŠ oprava vodoinstalace 266 086,00

oprava PVC 123 624,90

oprava omítek a vodoinstalace 166 524,90

oprava potrubí topení 18 013,90

zabetonování sloupků ve školní zahradě 11 211,00

celkem 585 460,70

2.ZŠ výměna vstupních dveří 55 164,00

oprava elektroinstalace 44 456,00

oprava kuchyně 111 252,80

nátěr střechy na hale 114 030,00

výměna oken, sanační omítky - hala 67 200,00

celkem 392 102,80
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3.ZŠ šatní skříně 377 552,60

elektropráce 19 216,00

oprava omítek 144 306,80

oprava střešního pláště 61 740,00

celkem 602 815,40

4.ZŠ rekonstrukce sociálního zařízení 333 323,00

rekonstrukce šaten v suterénu 100 000,00

oprava střešního pláště tělocvičny 238 350,00

doplnění antuky na hřišti 37 039,20

celkem 708 712,20

5.ZŠ elektromontážní práce - regulace 24 958,50

stavební práce - oplocení 117 118,00

ekologické WC 32 756,00

celkem 174 832,50

ZŠ ZR 2 montáž elektroinstalalce - výměna světla 39 975,00

oprava WC 24 974,20

celkem 64 949,20

Bazén vyhřívání lavic 202 586,00

oprava rozvodů ústředního topení 99 986,30

celkem 302 572,30

Celkem za základní školy 2 831 445,10

Mateřské školy

2.MŠ rekonstrukce výměníkové stanice 372 025,50

elektroinstalační práce 20 149,50

4.MŠ oprava sociálního zařízení 50 000,00

oprava rozvodů 201 853,00

6.MŠ rekonstrukce výměníkové stanice 581 343,00

elektroinstalační práce 31 737,90

7.MŠ stavební úpravy školní kuchyně 661 542,70

elektroinstalační práce 67 266,90

8.MŠ výměna vchodové prosklené stěny 65 070,60

oprava potrubí 29 029,90

12.MŠ oprava fasády 350 692,70

zateplení školy 201 656,70

oprava oken 43 632,80

Celkem za mateřské školy 2 676 001,20  
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Také v položce Mateřské školy – opravy, údržba a rekonstrukce -  jsou uvedeny pouze akce 

většího rozsahu, dále je z této položky hrazena zimní údržba, údržba výměníkových stanic, 

materiál ze skladu na opravy, sečení zahrad, pojištění budov, revize elektro a hromosvodů 

apod.  

 

Rekonstrukce školní jídelny 1. ZŠ – projekt, na základě něhož byla stanovena cena 

rekonstrukce, nepočítal s nutností výměny části motoru vzduchotechnického zařízení. 

 

Platby obcím za žáky – původní rozpočet položky byl 197 tis. Kč. Ode dne 22. června 2002 je 

účinná novela zákona č. 564/1991 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, kde došlo ke 

změně úhrady za žáka, který má trvalé bydliště na území města Žďár nad Sázavou a plní 

povinnou školní docházku v základní škole zřizované jinou obcí. Jedná se o úpravu, kdy byla 

zrušena podmínka úhrady nákladů na žáka jiné obci, pokud obec trvalého bydliště žáka 

zřizuje stejný typ školy. Město této možnosti využilo, mimořádně uhradilo platbu pouze obci 

Polnička. Rozpočtovým opatřením schváleným ZM 12. 12. 2002 byla položka snížena na 

rozpočtovanou výši 130 tis. Kč.  

 

        Náklady hrazené obcím za žáky r. 2002 

   

                    Obec (město)          částka v Kč 

 Fryšava pod Žákovou horou    5.042 

 Herálec      3.781 

 Kostelec nad Černými lesy    3.040 

 Polnička             107.457 

 Velké Meziříčí     1.812 

 Vojnův Městec     5.256 

 Frenštát pod Radhoštěm    2.583 

 České Budějovice     1.011 

 Nové Město na Moravě    8.415 

 C e l k e m             138.397,- Kč 

 

 K překročení položky o 8 tis. Kč došlo úhradou faktury za I. pololetí 2002 v prosinci - 

náklady za žáky pro Nové Město na Moravě.  

 Obci Polnička byla uhrazena částka 66 tis. Kč – úhrada nákladů za 29 žáků v prvním 

pololetí roku,  RM dne doporučila ZM ke schválení úhradu neinvestičních nákladů obci 

Polnička do konce roku 2002 v částce 41 tis. Kč (ZM schválilo RO dne 12. 12. 2002). 

 

Dotace na školství  ze SR (MŠMT)– základní školství : 

 
přímé náklady informač.politika Celkem 

1.ZŠ 10 688 000 42 000 10 730 000

2.ZŠ 11 478 300 35 700 11 514 000

3.ZŠ 14 117 000 42 000 14 159 000

4.ZŠ 16 041 400 33 600 16 075 000

5.ZŠ 13 278 500 52 500 13 331 000

ZŠ ZR 2 2 285 800 4 200 2 290 000

celkem 67 889 000 210 000 68 099 000
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6 – Kultura 

Organizační složka RReeggiioonnáállnníí  mmuuzzeeuumm – od roku 1993 v budově Tvrze. Jeho 

posláním je pečovat o sbírkové předměty, získávat nové a vhodným způsobem prezentovat 

veřejnosti formou expozic, výstav, přednášek, publikací apod. Další důležitou funkcí RM je 

poskytovat konzultace odborné veřejnosti (badatelům, studentům) s využitím sbírkových 

fondů a odborné sbírkové knihovny, dokumentovat vývoj společnosti dostupnými 

technickými metodami.  

RM má 4 odborné zaměstnance (2x historik starší a nové dějiny, 1 konzervátor, 1 

přírodovědný zaměstnanec a vedení organizace), 3 pracovníky zaměstnané na dohody 

(uklizečka, průvodci). Upravený rozpočet ve výši 1.450 tis. Kč  byl překročen o částku 84 tis. 

Kč, toto překročení představují výdaje spojené s nákupen regálů do odborné a sbírkové 

knihovny. Původní dřevotřískové regály hrozily zřícením a poškozením jak samotných 

sbírkových a odborných fondů, tak zraněním zaměstnanců. Kompletní reorganizace obou 

knihoven umožní nyní zpřístupnit veřejnosti formou studovny kolem 10 000 kusů svazků 

odborné literatury.  

 

 Z položky oobbnnoovvaa  ppaammáátteekk byl poskytnut finanční příspěvek Farnímu úřadu ve Žďáře 

1 na rekonstrukci hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice ve výši 200 tis. Kč, byla provedena 

výměna zetlelého dřevěného kříže v místní části Veselíčko ve výši 27 tis. Kč, dále byly 

zhotoveny žulové podstavce pod zvony z taveb ŽĎASU a.s. před Regionálním muzeem ve 

výši 26 tis. Kč a bylo zajištěno provizorní osvětlení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého 

na Zelené hoře ve výši 3 tis. Kč. 

 

V položce DDřřeevvěěnnáá  ppllaassttiikkaa,,  SSllaavvnnoossttii  jjeeřřaabbiinn jsou zahrnuty výdaje na tradiční 

kulturní akce a festivaly. Jedním z nich je regionální kulturní festival Slavnosti jeřabin, který 

sestává z aktivit v oblasti výtvarného, hudebního, divadelního a tanečního umění. Z této 

položky byla hrazena organizační příprava výstav a realizace ve výši 14 tis. Kč, byl poskytnut 

příspěvek Domu kultury ve výši 50 tis. Kč na zajištění programů, plakátů, pozvánek a 

uvaděčů výstav, byl hrazen raut při zahájení ve výši 17 tis. Kč, financována byla i doprava děl 

k výstavám ve výši 5 tis. Kč, finančně byla zajištěna výstava v kapli sv. Barbory ve výši 10 

tis. Kč, instalační materiál k výstavám představoval výdaje ve výši 20 tis. Kč a 

fotodokumentace 1 tis. Kč.  

 

Položka OOssttaattnníí  ččiinnnnoosstt  vv  kkuullttuuřřee obsahuje výdaje na věcný materiál, tiskový materiál a 

výdaje na propagaci města. 

 

 Tiskový materiál představuje výdaje na pořízení knih a publikací s tématikou našeho  

města, jeho kultury, historie a turistických zajímavostí: 

Zpracování a vydání cyklist. průvodce            108 tis. Kč 

Nákup knih Žďárské pověsti – Mgr. Lopour   40 tis. Kč 

Nákup knih Česká barokní pouť – Z. Kalista  21 tis. Kč 

Obaly na maturitní vysvědčení    14 tis. Kč 

Nákup publikací K. F. Tepper    15 tis. Kč 

Příspěvek na vydání knihy – M.J.Sychra, Mgr.Vyhlídal 40 tis. Kč 

Nákup pohledů a tiskových materiálů     6 tis. Kč 

Vydání průvodce Žďárem – služby             116 tis. Kč 

PF 2002       22 tis. Kč 

Zhotovení plakátů a výlep     15 tis. Kč 

 Na vydání průvodce Žďárem byla přijata dotace Kraje Vysočina ve výši 53 tis. Kč. 
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 Věcný materiál obsahuje výdaje spojené s pořízením:  

Zpracování videokazet Dřevěná plastika 2001 – Video 20 tis. Kč 

Nákup drobných propagačních předmětů   27 tis. Kč 

Dary pro významné hosty a oceněné občany města  10 tis. Kč 

Samolepky       21 tis. Kč 

Odznaky       22 tis. Kč 

Kronikář města       27 tis. Kč 

Věnce – státní svátky        8 tis. Kč 

Zajištění služeb – národní krojovaný ples     3 tis. Kč 

Pojištění: divadlo, kino     10 tis. Kč 

 

 Propagace města vyjadřuje náklady spojené s prezentací našeho města v oblasti  

cestovního ruchu: 

Prezentace v cykloatlase     18 tis. Kč 

Prezentace v časopisu Cestujeme po Moravě  13 tis. Kč 

Prezentace v knize Praha a turistické perly + nákup  55 tis. Kč 

Prezentace v mapě města PF Art Brno     5 tis. Kč 

Prezentace v mapě Horáckého knížectví   12 tis. Kč 

Prezentace v turistickém průvodci KAM     7 tis. Kč 

Drobné dárky určené pro prezentaci    16 tis. Kč 

Nákup knihy Sněžné a Sněžensko      1 tis. Kč 

Nákup videokazet – setkání mládeže      3 tis. Kč 

Nákup autorských práv pro prezentaci     5 tis. Kč 

Prezentace v kalendáři Vysočina      5 tis. Kč 

Odvoz šatstva         6 tis. Kč 

Prezentace žďárských souborů    19 tis. Kč 

 

Položka SSPPOOZZ představuje výdaje na aktivity, spojené s občanskými záležitostmi města, jako 

jsou dary k životním výročím, vyřazování dětí z mateřských škol, vyřazování absolventů 

středních škol, slavnostní přijetí občanů a vítání občánků na Staré radnici: 

  Květiny pro jubilanty    25 tis. Kč 

  Bonboniery pro jubilanty   14 tis. Kč 

  Květiny – obřady    30 tis. Kč 

  Květiny – společenské události  11 tis. Kč 

  Přijetí vzácných hostů na Staré radnici   7 tis. Kč 

  Kazety na medaile Vítání občánků   31 tis. Kč 

  Pamětní medaile    42 tis. Kč 

  Ladění piana, čištění koberce     1 tis. Kč 

  Videokazeta Vítání občánků     2 tis. Kč 

  Tisk pro kronikáře      2 tis. Kč 

  Věnec – úmrtí zaměstnance     1 tis. Kč 

 

KKuullttuurrnníí  aakkttiivviittyy představují jednotlivé akce, pořádané za spoluúčasti města: 

 Pálení čarodějnic je tradiční kulturní a společenská událost, které je městem pořádána 

večer 30. dubna, a to zejména pro rodiny s dětmi v dětském areálu na Libušíně. Každoročně 

se této události účastní cca 5 tisíc občanů města a okolí. Je zde kulturní program, pálená vatra 

a odpalován ohňostroj 

Ohňostroj při pořádání akce     32 tis. Kč 

Rádio Vysočina – moderování      5 tis. Kč 

Ozvučení         3 tis. Kč 
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Stavba vatry       12 tis. Kč 

Plakáty, ceny soutěže dětí       1 tis. Kč 

Vítání nového roku 2002     58 tis. Kč 

 

 CCeelloossttááttnníí  sseettkkáánníí  kkřřeessťťaannsskkéé  mmllááddeežžee – jednalo se o týdenní pobyt cca 5 tisíc 

mladých z celé ČR v našem městě a město hradilo z výdajů rozpočtu zapůjčení sanitární 

techniky ve výši 80 tis. Kč 

 

 775500..  vvýýrrooččíí  zzaalloožžeenníí  kklláášštteerraa  vvččeettnněě  ffeessttiivvaalluu  CCoonntteennttuuss  MMoorraavviiaaee – tyto výdaje  

představují finanční spoluúčast města na jedné z nejdůležitějších událostí posledního desetiletí 

při oslavách založení cisterciáckého kláštera v týdnu na přelomu srpna a září. Jednalo se o 

aktivity v oblasti výtvarného, dramatického a hudebního umění. Uskutečněna byla také celá 

řada společenských událostí a možností k setkání pro občany. Do oslav se zapojila i celá řada 

sponzorů, zajištění oslav bylo smluvně zadáno oddělení propagace ŽĎAS a.s. 

 Festival Concentus Moraviae je hudební festival 13-ti moravských měst a naše město 

bylo poctěno uspořádáním zahajovacího koncertu Magdaleny Kožené: 

Festival Příspěvek festivalu             200 tis. Kč 

Ohňostroj     38 tis. Kč 

Ubytování účinkujících a hostů  10 tis. Kč 

Plakáty a výlep                 4 tis. Kč 

Nákup světel       1 tis. Kč 

Občerstvení hostů    19 tis. Kč 

Pronájem sálů Dr. Kinský     7 tis. Kč 

Výškové úklidové práce     9 tis. Kč 

Stavba podia, půjčení židlí   17 tis. Kč 

Překladatel, fotografie                1 tis. Kč 

Vstupenky     25 tis. Kč 

Výročí kláštera 

  Příspěvek odboru propagace ŽĎAS a.s.  1,000 tis. Kč 

  Zajištění jízdy historických vlaků  13 tis. Kč 

  Fotodokumentace      5 tis. Kč 

  Květiny – ocenění občané     2 tis. Kč 

  Zajištění akce Barokní zahrada  21 tis. Kč 

  Zajištění akce Historická neděle  37 tis. Kč 

  Výlep plakátů        4 tis. Kč 

  Autorské poplatky      2 tis. Kč 

  Vývoz kontejnerů z akcí     2 tis. Kč 

Na akci Barokní noc byla poskytnuta Krajem Vysočina dotace 11 tis. Kč  

 

 Došlo k přečerpání této položky rozpočtu z důvodu pozdní úhrady faktury ve výši 48,7 

tis. Kč, ŽĎAS a. s. nedodržel splatnost (26. 12. 2002), úhrada byla provedena v lednu 2003. 

 

 55..  nnáárrooddnníí  kkrroojjoovvaannýý  pplleess je tradiční kulturní událostí nejen našeho města, ale všech 

národopisných sdružení celé republiky. Tento ples je jediný v ČR. FOS ČR byl zaslán 

finanční příspěvek ve výši 25 tis. Kč. 

 

 ZZaahháájjeenníí  IITTCC,,  EEvvrrooppsskkýý  ddeenn  ppaammáátteekk – byl zaslán příspěvek ŽĎAS a. s., který 

zajišťuje průvodcovskou službu v zámku Dr. Kinského ve výši 25 tis. Kč. 

 

 HHoorráácckkýý  ddžžbbáánneekk je již tradičním folkovým hudebním festivalem, který je o  
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prázdninovém víkendu pořádán v areálu zámku Dr. Kinského a navštíví jej tisíce návštěvníků 

z celé republiky. Pořádá jej Dům kultury a jemu byl poskytnut příspěvek ve výši 50 tis. Kč. 

 

PPřřííssppěěvveekk  nnaa  oopprraavvuu  kkoosstteellaa  NNeejjssvvěěttěějjššíí  TTrroojjiiccee ve výši 200 tis. Kč byl zaslán Farnímu úřadu 

ve Žďáře 1 na restaurování interiéru kostela.  

 

 

 

 

7 – Zájmová a tělovýchovná činnost 

ÚÚhhrraaddaa  zzttrrááttyy  ssppoorrttoovviiššťť::  ZZSS,,  hhaallaa,,  ssookkooll,,  ffoottbbaall – jedná se o pokrytí ztráty sportovišť 

provozovatelům určených sportovišť. 

 Od roku 2000 platí ve sportovištích podmínky provozu sportovišť a podmínky 

využívání těchto sportovišť sportovními oddíly. Tyto podmínky umožňují bezplatný vstup 

oddílům a klubům pracujícím s mládeží až do kategorie juniorů a klubům dospělých,  které se 

starají o dětské a mládežnické oddíly vstup za 50 % provozních nákladů.  

 Provozovatelé sportovišť příjmy za pronájem sportovních ploch a pronájmy 

nebytových prostor započítávají proti nákladům a předkládají městu vzniklou ztrátu. 

 Nerealizované příjmy PO základních škol nebyly součástí rozpočtu a v roce 2002 byly 

hrazeny rozdělením výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů.  

 V roce 2002 byla provedena úsporná opatření na zimním stadionu a sportovní hale 

Libušín, což se projeví ve snížení provozních nákladů a tím pádem také v čerpání této 

položky v roce 2003. 

 

Podrobné čerpání této položky rozpočtu je uvedeno v následujících přehledech: 

Zimní stadion      TJ ŽĎAS 

měsíc     kdy vyplaceno     částka (Kč)            měsíc   kdy vyplaceno       částka (Kč) 

Leden  22.1.  269.750  Leden,únor 5.2.  280.000 

Únor    4.2.  269.750  Březen  4.3.  140.000 

Březen    8.2.  269.750  Duben  2.4.  140.000 

Duben  11.3.  269.750  Duben  3.4.    55.000 

Květen    9.4.  269.750  Květen  2.5.  140.000 

Červen    6.5.  269.750  Červen  3.6.  140.000 

Červenec   7.6.  269.750  Červenec 1.7.  140.000 

Srpen  26.6.  269.750  Srpen  1.8.  140.000 

Září  26.6.  269.750  Září  2.9.  140.000 

Říjen  13.8.  269.750  Říjen           1.10.  140.000 

Listopad   2.9.  269.750  Listopad       11.11.  140.000 

Prosinec 1.10.  149.750 

C e l k e m           3.117.000  C e l k e m           1.595.000 

 

Sokolovna – ZR1                       TJ Sokol- ZR 2 

kdy vyplaceno     částka (Kč)                                    kdy vyplaceno       částka (Kč) 

   4.3.              141.805    3.4.      5.587 

   2.5.    72.871             16.7.    65.741 

 15.7.    25.089             16.10.    43.846 

 19.11.                30.321             19.12.    35.076 

19.12. 108.024 

C e l k e m             474.689   C e l k e m  150.250 
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SSppoorrttoovviiššttěě    --  oopprraavvyy  

Jedná se o finanční příspěvky, které byly poskytovány na budování energeticky úsporných 

opatření, která povedou k výraznému snížení výdajů na pokrytí ztráty provozu sportovních 

zařízení v roce 2003. Tato úsporná opatření se však nepodařilo uskutečnit celá a je tedy nutné 

získat další prostředky na jejich dokončení. V roce 2002 se TJ ŽĎAS podařilo získat k tomuto 

účelu také dotaci a půjčku ze Státního fondu životního prostředí, a to každou po 699 tis. Kč.  

Podrobný rozpis čerpání prostředků této položky (v Kč):  

 nerealizovaný příjem – plavecký bazén 253.764 

 energetický audit Bouchalky   105.000 

 traktor s příslušenstvím     86.911 

 kogenerace – zimní stadion           1,838.000 

 osvětlení zimního stadionu          470.000 

 C e l k e m             2,753.675 

 

 

GGrraannttyy – tato položka byla rozpočtovým opatřením ze dne 3.4.2003 upravena o částku 3 tis. 

Kč, což představuje příspěvek 2. Základní škole – účast na grantech města v rámci projektu 

„Zdravá záda“. Příspěvkové organizaci může být grant poskytnut podle zák. č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pouze formou příspěvku zřizovatele.  

 

Přehled grantů poskytnutých v roce 2002 podle jednotlivých fondů (skutečnost oproti 

rozpočtu je bez zaokrouhlení, přehled včetně výše uvedeného příspěvku 2. ZŠ: 

Fond sociální  

1. Svaz tělesně postižených v ČR    3.042,- Kč 

2. Oblastní charita (Klub pro duševně nemocné)  3.042,- Kč 

3.  Oblastní charita (Dobrovolnické centrum)   3.042,- Kč 

4. Unie ROSKA       3.042,- Kč 

5. ZO TEP (po totální endoprotéze)    3.042,- Kč 

6. Svaz postižených civilizačními chorobami   3.042,- Kč 

7. Svaz neslyšících a nedoslýchavých    3.042,- Kč 

8. Pavel Novák, Jamborova 3/5, Žďár nad Sázavou  3.042,- Kč 

9. Svaz důchodců ČR – MO     3.042,- Kč 

10. Sdružení zdravotně postižených    3.042,- Kč 

11. Svaz tělesně postižených okresu Žďár nad Sázavou  3.042,- Kč 

12. Asociace rodičů a přátel zdrav. postižených dětí  3.042,- Kč 

13. OR OS pracovníků ve školství    3.042,- Kč 

14.  Speciální školy pro mentálně postižené   3.042,- Kč 

15. ČČK        3.042,- Kč 

16. Klub diabetiků při SPCCH     3.042,- Kč 

17. Klub kardiaků při SPCCH     3.042,- Kč 

18. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých  3.042,- Kč 

19. Baby club Plaváček      3.042,- Kč 

20. Kolpingovo dílo ČR      3.042,- Kč 

C e l k e m                  60.840,- Kč 

 

Fond pro podporu kultury: 

1.  Správa CHKO Žďárské vrchy    3.042,- Kč 

2. Dechová hudba mladých při ZUŠ    3.042,- Kč 

3. ZUŠ – O žďárského muzikanta    3.042,- Kč 

4. ZUŠ – taneční obor – Voda má    3.042,- Kč 
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5. ZUŠ – taneční obor – Pohádkové hádanky   3.042,- Kč 

6. DPS Žďáráček - koncerty     3.042,- Kč 

7. DPS Žďáráček – vzpomínková slavnost v Custoze  3.042,- Kč 

8. MUSICA SARENSIS – sborová soutěž v Camerinu 3.042,- Kč 

9. MUSICA SARENSIS – pořízení nového oblečení  3.042,- Kč 

10. Český zahrádkářský svaz     3.042,- Kč 

11. SDH – žďárská hasičská liga     3.042,- Kč 

12. SDH – 2.sraz hasičských autoveteránů   3.042,- Kč 

13. Senior klub bývalých zaměstnanců středních škol  3.042,- Kč 

14.  Klub maminek na MD     3.042,- Kč 

15. Hudební škola ANDANTE     3.042,- Kč 

16.  Sdružení ERTEPLE a HML´A    3.042,- Kč 

17. Taneční sdružení Smyk – kurz sportovního společ.tance 3.042,- Kč 

18.  Taneční sdružení Smyk – soutěž ve stand. a latin. tancích  3.042,- Kč 

19. Taneční sdružení Smyk – sdružení stand. a latin. tanců 3.042,- Kč 

20. OREL – LA FESTA      3.042,- Kč 

21. VIDEO – FOTO – KUNC     3.042,- Kč 

22. Pěvecký sbor Svatopluk     3.042,- Kč 

23.  Národopisný soubor Rozmarýnek    3.042,- Kč 

24. Národopisný soubor Studánka    3.042,- Kč 

25. Národopisný soubor Kamínek    3.042,- Kč 

26. Národopisný soubor Bystřinka    3.042,- Kč 

27.  Divadelní soubor DK      3.042,- Kč 

28. Společnost divadelníků POTULNÍ    3.042,- Kč 

29. Občanské sdružení Ostrov pohody    3.042,- Kč 

30. Taneční sdružení TANZANIT    3.042,- Kč 

31. Horácká muzika      3.042,- Kč 

32. Česká spol. elektroniků Hifiklub – kroužek IT  3.042,- Kč 

33. Česká spol. elektroniků Hifiklub – prov. výdaje klubu 3.042,- Kč 

34. Společnost historického šermu Flamberg   3.042,- Kč 

35. Dům dětí a mládeže – Den dětí    3.042,- Kč 

36. Dům dětí a mládeže – Talent roku 2002   3.042,- Kč 

37. Dům dětí a mládeže – Terárium a akvárium   3.042,- Kč 

38. MgA. Jana Mifková      3.042,- Kč 

39. Dušan Poláček      3.042,- Kč 

40. ZOO-ekologické centrum ZAHRADA VYSOČINY 3.042,- Kč 

C e l k e m                121.680,- Kč  

 

Fond pro podporu mládeže a sportu: 

1. Junák – přístav vodních skautů Sarensis   3.042,- Kč 

2. Junák – přístav vodních skautů Racek   3.042,- Kč 

3. Asociace víceúčelových zařízení    3.042,- Kč 

4.  DUHA, Alternativní zóna     3.042,- Kč 

5.  Radim Bednář       3.042,- Kč 

6. OREL – sportovní odpoledne    3.042,- Kč 

7.  Turistický oddíl Tuláci     3.042,- Kč 

8. Oblastní charita – poradna pro děti a mládež  3.042,- Kč 

9. 2. Základní škola (vyplaceno jako příspěvek ZŠ)  3.042,- Kč 

10.  Helena Haklová      3.042,- Kč 

11.  TJ ŽĎAS – cyklistický oddíl     3.042,- Kč 
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12. TJ ŽĎAS – oddíl juda     3.042,- Kč 

13. TJ ŽĎAS – moderní gymnastika    3.042,- Kč 

14. TJ ŽĎAS – šachový oddíl     3.042,- Kč 

15. TJ ŽĎAS – volejbalový oddíl    3.042,- Kč 

16. TJ ŽĎAS – oddíl lyžování     3.042,- Kč 

17. Martin Koukal      3.042,- Kč 

18. SK LA BOMBA      3.042,- Kč 

19. Český kynologický svaz     3.042,- Kč 

20. SKP, oddíl orientačního běhu    3.042,- Kč 

21. HC TROPHY       3.042,- Kč 

22. Alois Bradáč       3.042,- Kč 

23. NK Zahrada Vysočina     3.042,- Kč 

C e l k e m                 69.966,- Kč 

 

 

PPřřííssppěěvveekk  nnaa  ccyykklliissttiicckkýý  zzáávvoodd  RRoovvnneerr  VVyyssooččiinnaa – cyklistický etapový závod na území města 

a v jeho okolí. Na organizaci závodů byla zaslána panu Plockovi částka 50.000,- Kč. 
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SPONZORING STAROSTA

Poskytnuté příspěvky:

- na činnost klubu SOVIČKA na 1.ZŠ ve ZR 3 000

- na organizační zajištění semináře zdravotních sester pro Geriatrii 2 000

- na nákup odborné literatury pro výuku na Gymnázium ve ZR 3 000

- na ceny Sportovně - turistickou olympiádu 3 000

- na přípravu mistrovství soutěže v kulturistice 2 000

- na mezinárodní studentskou konferenci - EUROFORUM 2002 2 000

- TJ ŽĎAS ZR - vybavení pro oddíl cyklistiky 3 000

- propagace neziskové akce " Moje ruka" 2 000

- na přístav Skautů "RACEK" - skautský bál 2 000

- na zajištění akce "Biolgická ochrana rostlin" - ZO Český zahrádkářský svaz 2 000

- Poradna pro děti a Oblastní charita ZR - akce "Zvedni ruku pro děti" 2 100

- VOŠ a SPŠ ZR - na podporu mimoškolských aktivit 2 000

- na úhradu vstupenek pro Dům klidného stáří ve ZR na akci "KYTIČKA" 1 300

- TJ ŽĎAS ZR - turnaj  EURO BASKET 2002 -družstvo žákyň 2 000

- oddíl moderní gymnastiky - Oblastní přebor Vysočiny v kategorii dorostenky 1 500

- Senior klub učitelů při OROS ZR na vydávání časopisu Arkýř 3 000

- Klub vojenských důchodců ZR na vydání Paměti národa 3 000

- školení DOS v rámci ČČK s využitím jako zdravotní služby na veřejných akcích 500

- na zajištění činnosti Zdravotně a tělesně postižených - ZO ZR 2 000

- na činnost Klubu kardiaků ZR 2 000

- na činnost Filmového klubu ZR 2 000

- na vydání knihy "Jak to bylo s partyzány" 3 000

- na školení zástupců občanských iniciativ o EU-zapojení žen ve veřejném životě 1 500

- na činnost Okresní organizace českého svazu bojovníků za svobodu ZR 3 000

- na přístav vodních Skautů "RACEK" 3 000

- na účast družstva mini dívek ZR v basketbalu - přebor republiky v Kyjově 2 000

- na činnost Klubu filatelistů ve ZR 3 000

- na okresní kolo "Hlídek mladých zdravotníků" - 14.5.2002 1 500

- na organizaci mezinárodní spolupráce 3 000

- na čištění řeky Sázavy - TOM Tuláci ZR 3 000

- na rekondice členů občanského sdružení  Klub endoprotéz ZR 3 000

- akce STONOŽKA 1 100

- ŽĎÁRÁČEK - festival pěveckých souborů v  Itálii 3 000

- na Turnaj o pohár starosty města ZR - 5.ZŠ 3 000

- na činnost Divadelního souboru DK ZR 3 000

- Sportovní klub policie ČR - oddíl nohejbal 3 000

- akce MDD - rybářské závody 2 000

- pořádání závodů v orientačním běhu oddílu SKP ZR 2 000

- úklid kostela Na nebevzetí Panny Marie ve ZR 3 000

- organizační zajištění nohejbalového turnaje dorostu 3 000

- skateboardových závodů SLAM SKATE SESSION 2002 1 000

- na činnost souboru při ŠECR ZR 2 200

- na činnost Čochtanklubu ŽĎAS ZR - ploutvové plavání 2 000  
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- na činnost klubu respiriků při ZO Svazu postižených civil. chorobami 2 000

- na jezdecké závody ve ZR - jezdecký klub AMIGO 1 000

- organizační zajištění vytrvalostních závodů  M.Živného v triatlonu 2 000

- na zajištění jezdeckých závodů na hotelu GRUNT 1 000

- organizační zajištění vytrvalostních závodů  M.Živného v triatlonu 1 000

- na vybavení klubovny - Přístav vodních skautů SARENSIS 2 000

- ZO ČSZ Žďár - na organizační zajištění výstavy 650

- cyklistický oddíl TJ ŽDAS - vybavení oddílu 650

C e l k e m   Kč 110 000

 
 

 

 

 

 

 

SPONZORING MĚSTSKÁ RADA

- Nohejbalový klub Zahrada Vysočiny - 3.ročník "První smeč roku 2002" 5 000

- taneční a pohybové divadlo IMPOSARTAMA MNO - "My" 17 000

- Svaz českých filatelistů, Klub filatelistů - Grafika a poštovní známka 18 000

- Farní úřad ZR - "Velikonoční pašije" 16 000

- akce - Celostátní setkání akvaristů ve ZR 5 000

- DDM ZR na akci Miss Vysočina 6 000

- Dům kultury ZR - zabezpečení letních sobotních promenádních koncertů 15 000

- Ochrana nenarozeného života 3 042

- Aerobic club IDA - účast na  mistrovství světa v soutěži FITNES TEAM 5 000

- Svaz postižených civil. chorobami ČR - zakoupení léčebného přístroje 3 042

- pořádání šachového turnaje dětí 1 000

- Mgr. Idě Krškové na pořádání ME v aerobicu 5 000

- Svaz českých filatelistů - úhrada barevných plakátů 1 000

- Dům kultury ZR - akce "Ostrov pohody" 2 916

C e l k e m   Kč 103 000  
 

 

 

AAXXIIOOMM  OOrrBBiiTTtt – údržba lyžařských tratí okolo Žďáru a v okolí, kde jsou propojeny lyžařské 

trati po velkém území Žďárských vrchů. Platby jsou prováděny po fakturaci skutečných 

nákladů. Dne 25. 5. 2002 bylo uhrazeno 45.000,- Kč.  

  

PPřřííssppěěvveekk  nnaa  aakkccii  „„AAuuttoo  nnaa  hhááččkkuu““ – celostátní rybářský závod s kulturním programem – byl 

zaslán ve výši 25.000,- Kč na účet organizátora PO CERUM. 
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ZZpprroovvoozznněěnníí  bbaazzéénnuu  nnaa  lleettnníí  pprroovvoozz – RO 26.8. 2002 byl schválený rozpočet povýšen na 

celkovou částku 3.140 tis. Kč podle skutečných nákladů stavby, které představují výši 3.095 

tis. Kč + 45 tis. Kč úprava zahrady 4. ZŠ – náhrada za zábor záhonů.  Stavební objekty: 

bazének, brodítka, sprchy – 2.211 tis. Kč, venkovní povrchy – 180 tis. Kč, oplocení – 450 tis. 

Kč, terénní úpravy, výměník – 198 tis. Kč, vodovod 56 tis. Kč. 

 

ŽŽďďáárrsskkáá  OOddyysssseeaa  ((ttrriiaattlloonn) jednalo se o dva závody v triatlonu za účasti české špičky a jeden 

závod na horských kolech po Vysočině, tyto závody organizoval SK AXIOM OrBiTt a byl 

poskytnut příspěvek ve výši 70.000,- Kč.  

 

 

9 - Bytové hospodářství 

Důvody překročení plánovaných příjmů za nájem a služby RK Pamex a Investservis oproti 

skutečnosti o 2.069 tis. Kč byly následující: 

 zvýšení nájemného od poloviny r. 2002 (při tvorbě plánu nebyl znám koeficient nárůstu 

nájemného – ten se jen odhadoval) 

 úhrady dlužného nájemného 

 navýšení záloh na služby u některých bytů dle skutečné spotřeby předchozího roku 

 od poloviny r. 2002 uvedení do provozu nového domu s pečovatelskou službou (zvýšení 

objemu nájemného a záloh na služby 

 

Hospodaření za rok 2002 

na úseku bytového hospodářství  

Schválený Upravený 

P Ř Í J M Y
rozpočet rozpočet Skutečnost  

%

Příjmy za nájem a služby PAMEX 36 643 36 643 38 038 104

Příjmy za nájem a služby INVESTSERVIS 38 379 38 379 39 053 102

Předplatné nájemného 3 000 9 000 9 273 103

Převod z FRB na výdaje 2 000 2 000 1 055 53

Úvěr ze SFRB 17 422 18 065 104

Dotace MMR na opravu balkonů 747 747 100

Příjmy celkem 80 022 104 191 106 231 102

V Ý D A J E

PAMEX 37 393 40 390 40 009 99

PAMEX - výdaje ze SFRB 1 000 3 256 3 810 117

INVESTSERVIS 39 129 42 196 41 186 98

INVESTSERVIS - výdaje ze SFRB 1 000 1 505 1 934 129

Vratky předplatného nájemného 1 500 2 183 2 088 96

Půjčky z FRB II. obyvatel. a ost. subjektům 12 661 12 503 99

Půjčky z FRB 2 000 1 055 53

Výdaje celkem 80 022 104 191 102 585 98

Příjmy celkem 106 231

Výdaje celkem 102 585

Přebytek 3 646
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Výdaje ze SFRB jsou plně pokryty poskytnutou státní půjčkou. Ta byla nakonec poskytnuta a 

následně čerpána ve větší výši než se původně předpokládalo. Zbývající část půjčky do výše 

20 mil. bude čerpána v  roce 2003.  

 Přebytek hospodaření bytového hospodářství ve výši 3.646 tis. Kč byl převeden do 

rozpočtu 2003 formou zapojení přebytku r. 2002 do rezervy.  Z této rezervy bude nárokován  

na vratky zúčtovaných služeb v květnu letošního roku a dále na dofinancování rekonstrukcí 

balkónů, u nichž je předpokládáno použití státní dotace.  

 

SSppllááttkkyy  úúvvěěrruu  PPaallaacchhoovvaa  5566  bb..jj. – RO 26. 8. 2002 byla snížena výše splátky o částku 162 tis. 

Kč, změnou úrokové sazby od května 2002 z 12,2 % p. a. na 6,7 % p. a. došlo k přepočtu výše 

splátek.  

 

 

10 – Odpadové hospodářství  

 

Výdaje v této části rozpočtu jsou částečně kryty příjmy z poplatků za odpadové hospodářství 

ve výši 6.166 tis. Kč. Položka NNaakkllááddáánníí  ss  kkoommuunnáállnníímm  ooddppaaddeemm byla překročena oproti 

rozpočtu, což je způsobeno vyšší produkcí komunálního odpadu a zvýšením ceny za jeho 

uložení na skládce.  

 

 

11 – Komunální služby 

 

VVeeřřeejjnnéé  oossvvěěttlleenníí – revize – výdaje této položka nebyla v roce 2002 čerpány, revize VO 

nebyly provedeny z důvodů nasazení dodavatelské firmy na povodňových pracích.  

 

Skutečné nižší výdaje ssttaavveebbnníí  sskkuuppiinnyy oproti plánu byly dány úsporami především 

v položce „nákup materiálu“, který byl z větší části rozúčtován na jednotlivá zařízení, kde byl 

spotřebován. K části úspor došlo také ve spotřebě energií.  

 

 

12 – Územní plánovací dokumentace, rozvoj 

 

Výdaje na vvýýkkuuppyy  ppoozzeemmkkůů představují dokončení výkupu pozemků v průmyslové zóně 

Jamská (doplatek kupní ceny p. Svobodové, p. Chalupovi, p. Vencálkovi, p.Vavřínovi, 

p.Labské) v celkové hodnotě 4.549 tis. Kč, dále byly zahájeny výkupy v obytné zóně Klafar II 

(p. Řetická, p. Starý, p. Kubíková, p. Klečka, Krčovi) v celkové hodnotě 6.884 tis. Kč. 

Realizovány také byly výkupy v rámci dostavby odvodňovacího příkopu, vypořádání cest a 

vypořádání ostatních pozemků.  

 

ÚÚpprraavvaa  ookkoollíí  ZZeelleennéé  hhoorryy – formou rozdělení přebytku hospodaření byla do rozpočtu 2003 

uvolněna část nevyčerpaného rozpočtu r. 2002 ve výši 2.243 tis. Kč. V roce 2002 byla 

zahájena stavba dešťové kanalizace, která bude pokračovat v roce 2003 a na ni navazuje 

rekonstrukce komunikace, rozšíření křižovatky, kácení zeleně a zpevnění svahu. 
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13 – Sociální věci 

 

SSoocciiáállnníí  sslluužžbbyy  mměěssttaa – tato položka představuje ve skutečném plnění součet poskytnutého 

příspěvku městem ve výši 10.360 tis. Kč a dotace na zajištění provozu sociálních služeb ve 

výši 2.747 tis. Kč. Rozpočet položky Sociální služby (příspěvku) je tedy reálně naplněn na 98 

% podle potřeb organizace.  

 

SSoocciiáállnníí  ddáávvkkyy  --  jedná se o výplatu dávek sociální péče sociálně potřebným, starým a těžce 

zdravotně postiženým občanům našeho města a celého správního území, ve kterém náš 

městský úřad vykonává státní správu. Těmito dávkami jsou  jednorázové a opakované dávky 

a věcná pomoc.   

Občanům starým a těžce zdravotně postiženým bylo na dávkách vyplaceno celkem 

10,269.829,- Kč, a to zejména na příspěvku na provoz telefonní účastnické stanice 630 tis. 

Kč, na příspěvku na individuální dopravu  130 tis. Kč., na příspěvku na zvýšené životní 

náklady z důvodu užívání kompenzační pomůcky 1.680 tis. Kč., na příspěvku při péči o osobu 

blízkou a jinou - dospělí 5.300 tis. Kč, na příspěvku při péči o osobu blízkou a jinou - děti 

2.420 tis. Kč. 

Rodinám s nezaopatřenými dětmi byla vyplacena částka ve výši 5.950 tis. Kč, a to 

zejména jako doplatek do hranice životního minima formou opakované dávky 4.700 tis. Kč., 

formou jednorázové dávky 235 tis. Kč. a formou věcné pomoci 996 tis. Kč. 

Samostatně posuzovaným občanům byla vyplacena částka ve výši 9,864.852,- Kč jako 

doplatek do hranice životního minima, a to formou opakované dávky 9.700 tis. Kč., formou 

jednorázové dávky 135 tis. Kč a formou věcné pomoci 29 tis. Kč (ubytování na ubytovně pro 

bezdomovce). 

  

PPllaattbbyy  aazzyylloovvýýmm  ddoommůůmm – tato položka ve výši 154 tis. Kč představuje nevyčerpanou část 

rozpočtu r. 2002 ve výši 60 tis. Kč a nevyčerpaný dar poskytnutý účelově v roce 2001 na 

provoz domů matek s dětmi ve výši 94 tis. Kč.  Formou rozdělení přebytku hospodaření 

z roku 2002 byla tato částka převedena do upraveného rozpočtu 2003. 

 

PPřřííssppěěvveekk  ssddrruužžeenníí  JJeeččmmíínneekk – rozpočtovaná výše 700 tis. Kč představuje příspěvek města ve 

výši 200 tis. Kč, příspěvek města Bystřice n. P. ve výši 200 tis. Kč a příspěvek města Velké 

Meziříčí 300 tis. Kč na rekonstrukci budovy bývalé MŠ na ul. Jiřího z Poděbrad, kterou bude 

sdružení Ječmínek využívat jako „Dům pro matky (otce ) s dětmi“. Rekonstrukce budovy 

města v roce 2002 představovala výdaje ve výši 90 tis. Kč, nevyčerpaná částka 610 tis. Kč 

byla převedena formou rozdělení přebytku hospodaření do UR 2003. 

 

14 – Bezpečnost 

 

 Výdaje spojené s úúttuullkkeemm  pprroo  ppssyy  byly překročeny oproti rozpočtu o 15 %, počet psů 

umístěných v útulku byl vyšší než se předpokládalo, delší byla i doba pobytu psů v útulku 

oproti předpokladům. 

 

Výdaje na ppřřííssppěěvveekk  pprroo  SSbboorryy  ddoobbrroovvoollnnýýcchh  hhaassiiččůů zahrnují také čerpání dotace kraje 

ve výši 51 tis. Kč. Rozpočtované náklady byly 631 tis. Kč, skutečné čerpání této položky bylo 

624 tis. Kč.  
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15 – Veřejná správa 

 

Z prostředků položky IInnffoorrmmaattiikkaa  ––  mměěssttsskkýý    iinnffoorrmmaaččnníí  ssyyssttéémm byl hrazen provoz a rozvoj 

informačního systému MěÚ. Jednalo se zejména o: 

 obnovu hardware uživatelů IS MěÚ (PC+tiskárny) 584 tis. Kč 

 pořízení plotteru A0 pro GIS 123 tis. Kč* 

 příprava datového a hlasového propojení 

    budovy MěÚ a OkÚ 276 tis. Kč 

 aktualizace digitální mapy města + ortofotomapa 145 tis. Kč 

 speciální klientský software 65 tis. Kč 

 poplatky za provoz klientského software 227 tis. Kč 

 spotřební materiál (tonery, do tiskáren,kabely...) 145 tis. Kč 

 připojení k internetu 148 tis. Kč 

* na pořízení plotteru město získalo finanční prostředky z kraje Vysočina v rámci grantového 

programu GIS 1 – infrastruktura. Dotace ve výši 73 tis. Kč byla přijata na účet města v roce 

2003. 

 

Položka MMeezziinnáárrooddnníí  ppaarrttnneerrssttvvíí zahrnuje výdaje na partnerskou spolupráci s Belgií, 

Francií a Německem. Jsou prováděny pravidelné výměny a partnerské návštěvy. Tyto výdaje 

představují: 

  Dary      18 tis. Kč 

  Doprava na mezinárodní cesty             104 tis. Kč 

  Ubytování zahraničních hostů  80 tis. Kč 

  Stravování zahraničních hostů  67 tis. Kč 

  Slavnostní přijetí    11 tis. Kč 

  Putovní výstava partnerských měst  16 tis. Kč 

  Propagační materiál    10 tis. Kč 

 

Rozhodnutím ZM ze dne 26. srpna 2002 byl poskytnut příspěvek  ve výši 200 tis. Kč 

Sdružení české dědictví UNESCO na opravu památek postižených povodní a obci Žďár, která 

byla také povodněmi zasažena – ve výši 300 tis. Kč.  PPřřííssppěěvveekk  ppoossttiižžeennýýmm  zzááppllaavvaammii tedy 

činil 500 tis. Kč.  
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 Porovnání příjmů a výdajů  

v některých odvětvích hospodaření  

 

        
údaje v tis.Kč        

        
odvětví   příjmy  výdaje  zisk/ztráta 

tržnice   346  164  182 

parkoviště   663  282  381 

pouť   546  234  312 

rybníky   670  660  10 

WC   76  541  -465 

lesy   1 171  1 231  -60 

školství   80 856  112 672  -31 816 

sociální věci  34 686  42 365  -7 679 

městská policie  437  7 524  -7 087 

vnitřní správa  21 786  40 017  -18 231 

odpadové hospodářství 6 166  6 884  -718 

 

 

      

     Z výše uvedeného vyplývá, že zisková odvětví jsou ta odvětví, která nejsou náročná na 

výdaje vynaložené na jejich údržbu. Patří mezi ně rybníky, tržnice, parkoviště a pouť. 

V těchto odvětvích převyšují příjmy výdaje, zisky jsou ovšem o něco nižší jak v roce 2001. 

Souvisí to především s nižšími příjmy v roce 2002 (u odvětví tržnice a parkoviště), u odvětví 

pouť a rybníky byly příjmy naopak vyšší oproti roku předchozímu.  

 

TTrržžnniiccee  – příjmy za poplatky z místa (nižší o 70 tis. Kč oproti r. 2001), výdaje spojené 

s údržbou plochy tržnice a osvětlení (nižší o 16 tis. Kč), zisk oproti roku 2001 je nižší o 23 %, 

tj. o  54 tis. Kč. 

  

PPaarrkkoovviiššttěě – příjmy za parkovné (oproti r. 2001 nižší o 25 tis. Kč), na obou parkovištích jsou 

parkovací automaty, v loňském roce byl nově pořízen automat – investováno bylo 167 tis. Kč 

- na parkoviště na náměstí, výdaje spojené s údržbou parkovišť (vyšší oproti r. 2001 o 12 tis. 

Kč), zisk tudíž v loňském roce klesl o 37 tis. Kč ve srovnání s rokem 2001, tj. o 9 %. 

  

PPoouuťť – mezi příjmy patří poplatky z místa za atrakce a stánky, jsou o 76 tis. Kč vyšší než 

v roce 2001 (tj. o 16 %), výdaje spojené s dohledem v průběhu poutě, s náklady na zapojení 

atrakcí na elektrický proud, osazení místa dopravními značkami, úklid po pouti (byly oproti r. 

2001 nižší o 73 tis. Kč, tj. o 24 % ), zisk je tedy vyšší než v roce 2001 téměř o polovinu 

(v roce 2001 byl zisk 163 tis. Kč, v loňském roce 312 tis. Kč). 

  

RRyybbnnííkkyy  – příjmy z prodeje ryb o 11% vyšší (o 68 tis. Kč), výdaje za nákup krmiva a nového 

plůdku a náklady spojené s údržbou rybníků (vyšší o 17 %, tj. o 97 tis. Kč), zisk je nižší o 29 

tis. Kč než v roce 2001, což činí 74 %. 

 

Ostatní odvětví v přehledu jsou ztrátová, příjmy nepokryjí výdaje a ty musí být dokrývány 

z daňových výnosů případně ostatních příjmů. 

WWCC – příjmy za používání toalet na náměstí a u tržnice, na obou WC fungují automaty 

(příjmy v roce 2002 jsou na stejné úrovni jako v roce předchozím), výdaje jsou spojené 
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s údržbou, obsluhou a energiemi, jsou nižší o 57 tis. Kč oproti roku 2001, ztráta se snížila o 

58 tis. Kč, tj. o 11 %. Příjmy kryjí výdaje jen do výše 14 %. 

  

LLeessyy  – příjmy tvoří především prodej dřeva (porovnáme-li s rokem 2001, je prodej nižší 

v loňském roce o 176 tis. Kč, tj. o 13 %), do výdajů zahrnujeme nákup nových sazenic, jejich 

výsadbu, výrobu oplocenek, úpravu lesních cest a porostů, prořezávky, těžbu, přibližování  a 

odvoz dřeva, nátěry proti okusu (výdaje jsou vyšší v loňském roce o 44 tis. Kč, což 

představuje zhruba 4 %). Lesy se dostaly v roce 2002 po dlouhé době (od roku 1997 byly lesy 

ziskové) do ztráty, která činí Kč 60 tis. Výdaje jsou do výše 95 % kryty příjmy. 

  

ŠŠkkoollssttvvíí – příjmy představují školné v MŠ ve výši 1.432 tis.Kč, stravné ve ŠJ při MŠ a 1.ZŠ 

ve výši 3.887 tis.Kč, dotace na žáka ze státního rozpočtu –3.620 tis. Kč, od obcí za žáky, kteří 

navštěvují školy ve městě – Kč 1.440 tis.Kč, dále sem náleží i mzdy pro školské pracovníky 

na základních školách (přímé náklady na vzdělávání), které byly referátem školství OkÚ 

poukazovány prostřednictvím zřizovatele (město) na jednotlivé základní školy –68.099 tis. Kč 

a poslední měsíc v roce 2002 také mzdy pro učitelky v mateřských školách, které se staly od 

prosince příspěvkovou organizací města –1.496 tis. Kč, dotace z Úřadu práce na absolventy a 

VPP na základních školách ve výši 772 tis. Kč, dotace z kraje na výcvik v sociálních 

dovednostech pro žáky s výchovnými obtížemi na 3.ZŠ – 6 tis. Kč a dotace pro mateřské 

školy na nákup učebních pomůcek ve výši 3 tis. Kč a 92 tis. Kč na vzdělání romské populace 

obě ze státního rozpočtu, ostatní příjmy – 9 tis. Kč za prodej drobného majetku, kreditních 

karet ve školní jídelně 1. ZŠ.  

Příjmy jsou v roce 2002 vyšší téměř o 6 mil. Kč, což představuje navýšení přímých 

nákladů na vzdělávání.  

 

Do výdajů patří příspěvky na provoz pro základní školy ve výši 24. 476 tis. Kč a bazén ve 

výši 2.540 tis. Kč, výdaje spojené s provozem mateřských škol (3.589 tis. Kč) a školních 

jídelen při MŠ do konce listopadu 2002 a školní jídelny při 1.ZŠ (4.951 tis. Kč), opravy, 

rekonstrukce v mateřských školách – 2.888 tis. Kč a základních školách – 2.942 tis. Kč (jde o 

větší opravy či rekonstrukce a případná rezerva pro neočekávané výdaje), patří sem i 

rekonstrukce ve školní jídelně na 1.ZŠ ve výši 634 tis. Kč, platby za žáky navštěvující školy 

v jiné obci než ve Žďáru (138 tis. Kč), příspěvek na provoz pro nově vzniklou příspěvkovou 

organizaci mateřských škol od prosince 2002 ve výši 818 tis. Kč, prostředky, které byly 

poskytnuty pro školská zařízení jako účelově určené dotace ve výši 101 tis. Kč, mzdové 

prostředky a prostředky na informační politiku pro ZŠ a MŠ ve výši 69.595 tis. Kč.  

Porovnáme-li výše uvedené výdaje s rokem 2001, jsou loňské výdaje ve školství vyšší 

a to o pronájmy pozemků a nebytových prostor v jednotlivých školách, o mzdové náklady, jak 

je uvedeno výše, vyšší byly i příspěvky na provoz pro jednotlivé základní školy a dotace 

z Úřadu práce na absolventy a VPP. Uvedené výdaje pokrývají příjmy ve školství do výše 72 

%. Ztráta ve výši 31.816 tis. Kč je vyšší jak v roce 2001 o 43 % a je pokryta daňovými a 

ostatními příjmy v rozpočtu města.  

 

Z větších oprav a rekonstrukcí na školských zařízeních jmenujme zejména 

rekonstrukci výměníkových stanic na 2. MŠ (372 tis. Kč) a 6. MŠ (581 tis. Kč), rekonstrukci 

vodovodního potrubí a odpadu na 4. MŠ (252 tis. Kč), instalaci vzduchotechniky a stavební 

úpravy kuchyně na 7. MŠ (729 tis. Kč), zateplení a opravu fasády na 12. MŠ (553 tis. Kč) a 

výměnu vchodové stěny na 8. MŠ (65 tis. Kč).  

Na 1. ZŠ byla provedena oprava vodoinstalace, omítek a PVC, na 2. ZŠ výměna 

stupních dveří, oprava vodoinstalace, kuchyně, nátěr a výměna oken na hale, sanační omítky, 

na 3. ZŠ pak oprava omítek a střešního pláště, výměna šatních skříní, na 4. ZŠ rekonstrukce 



 

45 

sociálního zařízení, šaten, oprava střešního pláště na tělocvičně. Vyhřívání lavic a oprava 

rozvodů ústředního topení proběhly na bazénu. Pro 5. ZŠ byla nakoupena ekologická WC na 

hřiště a provedeno oplocení, rekonstrukce sociálního zařízení a výměna světel byly provedeny 

v základní škole ve Žďáře 2.  

  

  

SSoocciiáállnníí  vvěěccii – k příjmům náleží dotace na sociální dávky (28 000 tis. Kč) – nebyla 

vyčerpána, nevyčerpaná částka byla vrácena ve finančním vypořádání do státního rozpočtu ( 

jedná se o částku ve výši 1.914 tis. Kč), dotace ze státního rozpočtu na ústavy sociální péče a 

domovy důchodců pro Sociální služby města ve výši 509 tis. Kč a 2.638 tis. Kč, dotace 

z Úřadu práce na VPP a absolventy na Sociálních službách (160 tis. Kč), příspěvek na provoz 

pro Sociální služby ze státního rozpočtu ve výši 2.879 tis. Kč, příspěvek od měst Bystřice nad 

Pernštejnem (200 tis. Kč) a Velkého Meziříčí (300 tis. Kč) na výstavbu azylového domu pro 

matky s dětmi pro sdružení Ječmínek. Výše příjmů je v porovnání s rokem 2001 na stejné 

úrovni, výdaje jsou jimi pokryty do výše 82 %.  

K výdajům patří příspěvek na provoz pro Sociální služby města ve výši 16.089 tis. Kč, 

výplata sociálních dávek ve výši 26.086 tis. Kč, výdaje za projekt na přestavbu domu pro 

matky s dětmi – 90 tis. Kč a příspěvek Charitě na činnost – 100 tis. Kč. Výdaje byly v roce 

2002 vyšší oproti roku 2001 a to o 19 % – vyšší byl příspěvek pro Sociální služby města o 1,5 

mil. Kč, sociální dávky o 2,8 mil. Kč. Sociální dávky jsou plně dotovány a jsou poskytovány 

jako přísně účelové, proto se nevyčerpaná částka vrací ve finančním vypořádání následujícího 

roku do státního rozpočtu, ostatní výdaje kromě dotací na ústavy sociální péče a domovy 

důchodců jsou kryty příjmy rozpočtu. Toto odvětví je rovněž ztrátové, ztráta činí 7,6 mil. Kč. 

  

MMěěssttsskkáá  ppoolliicciiee – příjmy pouze za služby za poskytování ochrany objektů prostřednictvím 

pultu centrální ochrany (242 tis. Kč), za pokuty (184 tis. Kč) a prodej nepotřebného drobného 

majetku (11 tis. Kč). Příjmy jsou o 21 tis. Kč nižší jak v roce 2001.  

Výdaje jsou spojené s provozem policie, činí 7,5 mil. Kč a je zřejmé, že nemohou být 

pokryty příjmy v tomto odvětví. I výdaje jsou v roce 2002 vyšší jak v roce 2001 a to o 500 tis. 

Kč. Ztráta je právě o 521 tis. Kč vyšší v porovnání s rokem předchozím. Příjmy v odvětví 

městská policie kryjí výdaje jen do výše 6 %. 

  

VVnniittřřnníí  sspprráávvaa – k příjmům patří dotace z Úřadu práce na absolventy a VPP –430 tis. Kč, 

dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy – 16.998 tis. Kč, z toho částka 7.400 tis.  

Kč byla poukázána na účet města až koncem roku 2002 a její čerpání přechází do roku 2003, 

správní poplatky ve výši 3.539 tis. Kč, pronájmy pozemků – 532 tis. Kč, ostatní drobné 

pronájmy – 220 tis. Kč, prodej neupotřebitelného majetku – 67 tis. Kč. Příjmy jsou vyšší ve 

srovnání s rokem 2001 o 9,1 mil. Kč, v této částce je zahrnuta výše uvedená dotace na výkon 

státní správy pro obce s rozšířenou působností ve výši 7,4 mil. Kč, vyšší jsou i vybrané 

správní poplatky a to o 1 mil. Kč.  

Proti těmto příjmům lze postavit následující výdaje, které jsou příjmy pokryty do výše 

54 % - výdaje osobní – 23.226 tis. Kč, věcné – 7.643 tis. Kč, výdaje na informatiku – 1.748 

tis. Kč, dále nevyčerpaná částka 7,4 mil. Kč, která byla koncem roku zatím uložena do správy 

dvou vybraných portfolií. Porovnáme-li roky 2001 a 2002, je ztráta v roce 2002 nižší o 161 

tis. Kč. 

 

OOddppaaddoovvéé  hhoossppooddáářřssttvvíí  – příjmy za uložení odpadů a vývoz odpadových nádob (vyšší o 669 

tis.  Kč oproti roku 2001, tj. o 12 %), výdaje jsou spojené se svozem a uložením komunálního 

a nebezpečného odpadu, s provozem sběrného dvora a kompostárny (i výdaje jsou vyšší o  
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148 tis. Kč, což je o 20 % ). Příjmy pokrývají výdaje do výše 90 %. Ztráta činí 718 tis. Kč a je 

vyšší než v roce 2001. 

 Tuto ztrátu lze rozdělit jednak na ztrátu z provozu systému nakládání s komunálním 

odpadem,  což je řešeno pro rok 2003 zvýšením poplatku za komunální odpad o 20 Kč na 

občana (470 tis. Kč), zbývající část ztráty představuje výdaje spojené s úhradou vývozu 

komunálního odpadu v zařízeních města (MěÚ, mateřské školy, regionál. muzeum apod.), 

tyto náklady nejsou rozúčtovány přímo do jednotlivých kapitol rozpočtu (např. veřejná 

správa, školství, kultura) a nejsou kryty příjmem z poplatku za komunální odpad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Čerpání kontokorentního úvěru 

 
Přechodný nedostatek finančních prostředků na běžném účtu město v minulých letech řešilo 

financováním z kontokorentního úvěru. Přestože byla příjmová stránka rozpočtu naplňována 

rovnoměrně, očekávali jsme v měsících květnu až červenci nárůst výdajů převyšujících 

příjmy z důvodů vratek přeplatků z nájemného a služeb z realitních kanceláří PAMEX a 

INVESTSERVIS (přibližně ve výši 10 mil. Kč) tak,  jak to již bylo v předcházejících letech.  

 

 KTK úvěr byl  čerpán z výdajového účtu, ze kterého jsou hrazeny veškeré výdaje 

města, a to pouze v lednu 2002. Tento účet je průběžně dotován ze základního běžného účtu, 

na který je povinnost převádět veškeré příjmy plynoucí městu. 

Pokud není dostatek finančních prostředků na základním běžném účtu, vyvstává nutnost 

čerpání KTK úvěru a výdaje tímto KTK úvěrem hradit.  

 

 Pro úplnost jsou uvedeny náklady na přijetí KTK úvěru a poplatky z něj plynoucí za 

období leden – duben 2002. Tyto poplatky za rezervaci zdrojů účtuje banka ve výši 0,3 % p. 

a. k počtu dnů nečerpaného úvěru.  

  

 

Náklady  na  kontokorent za rok 2002 

 

poplatek                       úrok 

   1 /  2002   5.094,-                         14,94         

   2 /  2002   5.095,-                            --    

   3 /  2002   4.603,-                            -- 

   4 /  2002   5.096,-                            -- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

         c e l k e m                        19.888,-                           14,94    
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Dne 31. 5. 2002 skončila smlouva o vedení kontokorentního úvěru u KB Žďár nad 

Sázavou ve výši 20 mil. Kč.  Po vyhodnocení potřebnosti a čerpání KTK úvěru byla 

vyhlášena poptávka na poskytnutí KTK úvěru ve výši 10 mil. Kč.  

 Jako nejlepší byla vyhodnocena nabídka ČSOB a. s., s úrokovou sazbou ke dni 

30.4.2002 pohyblivou 1M PRIBOR (3,8 %  p. a.) + marže 0,27 %. Jako ručení byla 

požadována biankosměnka ve výši 10,000.000,- Kč.  

 Přijetí kontokorentního úvěru u ČSOB a jeho ručení bylo schváleno zastupitelstvem 

města dne 27. května 2002.  

 U ČSOB a. s. byl zřízen výdajový účet města č. 2, na nějž byly převáděny finanční 

prostředky ze základního běžného účtu města a hrazeny výdaje.  

 Kontokorentní úvěr během roku již dále nebyl použit, poplatky byly hrazeny měsíčně 

(300,- Kč) pouze za vedení výdajového účtu, ke kterému bylo dle smlouvy povoleno čerpání 

do výše uvedené debetní částky.  
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Výsledky vedlejší hospodářské činnosti za rok 2002 

 
Do vedlejší hospodářské činnosti spadají především nebytové prostory. Jsou to plochy 

a objekty v majetku města, které jsou pronajímány podnikatelům, organizacím či jiným 

subjektům na provozování jejich činnosti. Za užívání těchto prostor je hrazeno nájemné, které 

je hlavním zdrojem výnosů a dále jsou hrazeny ostatní provozní náklady spojené s užíváním, 

mezi něž patří elektrická energie a drobná údržba pronajímaných prostor. Největší 

položkovou nákladové části nebytových prostor jsou opravy a udržování budov a objektů, ve 

kterých se nachází pronajímané nebytové prostory.  

 

Pro výpočet hospodářského výsledku se používá předpis výnosů, od něhož se odečtou 

skutečné náklady. Může se stát a stává se, že nájemné předepsané v běžném roce je skutečně 

zaplaceno až v roce následujícím. Hospodářský výsledek vedlejší hospodářské činnosti 

podléhá zdanění daní z příjmu právnických osob, jejíž předpis je proúčtován v běžném roce, 

odvod do hlavní činnosti je proveden v roce následujícím. Příjemcem daně z příjmu 

právnických osob placené městem je rozpočet města v rámci daňového přiznání. Z čistého 

zisku se dále financují opravy nebytových prostor.  

 

NÁKLADY v tis. Kč

spotřeba materiálu 20

spotřeba energie 91

     z toho: el. energie 25

voda 11

pára 43

plyn 12

opravy a údržba 1 498

ostatní služby 1 145

mzdové náklady 13

zákonné sociální pojištění 3

jiné ostatní náklady 16

     (pojištění majetku, poplatky z účtu)

daň z příjmu - předpis 1 165

N á k l a d y   c e l k e m 3 951

VÝNOSY

tržby z prodeje služeb 12 839

úroky 100

C e l k e m 12 939

 - pronájem nebyt. prostor PO -6 600

V ý n o s y   c e l k e m 6 339  
 

Ve výnosech je zahrnut nájem za nebytové prostory příspěvkových organizací ve výši 

6.600 tis. Kč. Tento pronájem je započten proti výdajům v hlavní činnosti, tzn. že v nákladech 

není proti těmto výnosům plnění, proto je pro hospodářský výsledek ve vedlejší činnosti 

pronájem odečten.  
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H O S P O D Á Ř S K Ý   V Ý S L E D E K     2.388 tis. Kč 

 

Hospodářský výsledek ve vykázané výši navrhujeme ponechat k využití ve vedlejší 

hospodářské činnosti. 

 

 

 

 

Do nákladů patří nákup materiálu a spotřeba energií (viz rozpis v přehledu). Další 

položka zahrnuje dodavatelsky zajišťovanou činnost, která souvisí s běžnými opravami a 

udržováním nebytových prostor a nejde přitom o technické zhodnocení majetku. 

 Položka ostatní služby představuje například revize hasicích přístrojů, tlakových 

nádob, práce nevýrobní i výrobní povahy (čistění, zasklívání, montáže, nátěry, malování). 

 Z položky mzdové náklady a zákonné sociální pojištění se platí dohody o pracovní 

činnosti. Jedná se o obsluhu výměníkové stanice u bývalých Technických služeb a 

domovnické práce v kulturním domě na Vysočanech.  

 V jiných ostatních nákladech jsou především poplatky placené z účtu, na kterém je 

vedena samostatně vedlejší hospodářská činnost a pojištění za budovy, v nichž se pronajímají 

nebytové prostory.  

 

 V roce 2002 byla ve vedlejší hospodářské činnosti provedena oprava střechy na bývalé 

budově TSM, oprava topení v kině Vysočina a v kulturním domě na Vysočanech ve 

společenském sále, v objektu AZ Centra oprava vstupního prostoru, na ulici Žižkova byl 

vyměněn kotel. Z větších oprav byly realizovány nátěry oken a oprava podlah na Základní 

umělecké škole ve výši 210 tis. Kč, nátěry oken (156 tis. Kč), oprava střechy (149 tis. Kč) a 

oprava výměníkové stanice (210 tis. Kč) v nebytových prostorách na ulici Okružní, v objektu 

truhlárny u obce Hamry byl opraven střešní světlík v částce 107 tis. Kč. 

  

 Čistý zisk z vedlejší hospodářské činnosti po zdanění za rok 2001 byl použit na 

předem určené akce. Mezi ně patřily nátěry oken a malování v bývalé škole v obci Stržanov, 

oprava traktoru a multikáry na stavební skupině, byla provedena oprava střechy na hasičárně 

v obci Veselíčko. Mezi tyto akce byla zařazena oprava topení v kině Vysočina, která byla 

opravou rozsáhlejší a z těchto prostředků byla hrazena částka 260 tis. Kč.  
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Přehled o úvěrovém zatížení města k 31. 12. 2002

1. Uvěr na výstavbu Domu klidného stáří

Bankovní ústav: ČSOB

Datum uzavření smlouvy: 9.duben 1996

Termín poslední splátky: 31.prosinec 2004

Celková výše úvěru: Kč 21 000 000

Celková výše úroků: Kč 7 730 625

Splátka jistiny čtvrtletní Kč 700 000

Zůstatek úvěru k 31.12.2002 Kč 5 600 000

Zůstatek úroků Kč 583 500

Úročení referentskou sazbou  ČSOB - 8,2 % + 1,3 % p.a.

Celková částka úroků a zůstatek úroků je orientační. 

2. Úvěr na výstavbu 56 b.j. Přednádraží

Bankovní ústav: ČMHB

Datum uzavření smlouvy: 13.květen 1997

Termín poslední splátky: 1.duben 2007

Celková výše úvěru: Kč 12 000 000

Celková výše úroků: Kč 7 025 775

Splátka anuitní měsíční Kč 156 841

Zůstatek úvěru k 31.12.2002 Kč 6 978 376

Zůstatek úroků do splatnosti úvěru Kč 1 066 103

Úročení do 4/2002 12,2 % p.a., změna od 5/2002 na 6,7 % p.a.

3. Uvěr na dostavbu obřadní síně na Zelené hoře a ulici Dvorská

Bankovní ústav: ČMHB

Datum uzavření smlouvy: 6.květen 1998

Termín poslední splátky: 20.duben 2008

Celková výše úvěru: Kč 19 475 000

Celková výše úroků: Kč 13 182 916

Splátka anuitní měsíční: Kč 311 891

Zůstatek úvěru k 31.12.2002 Kč 14 052 100

Zůstatek úroků do splatnosti úvěru Kč 2 517 549

Úročení do 4/2003 13,8 % p.a., změna od 5/2003 na 5,1% p.a.

4. Úvěr na dostavbu BD SONAPO

Bankovní ústav: ČS

Datum uzavření smlouvy: 20.září 2002

Termín poslední splátky: 31.říjen 2012

Celková výše úvěru: Kč 4 010 000

Splátka anuitní měsíční: Kč 42 677

Zůstatek úvěru k 31.12.2002 Kč 3 958 508

Zůstatek úroků do splatnosti úvěru Kč 1 060 012

Úrok. sazba 5 % fixována na 5 let. 

Zůstatek úroku je orientační (5 % do doby splacení úvěru)  
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5. Úvěr ze SFRB

Poskytovatel: SFRB

Datum uzavření smlouvy: červenec 2002

Termín splacení úvěru: 31.3.2012

Celková výše úvěru: Kč 18 065 178

Zůstatek úvěru k 31.12.2002 Kč 18 065 178

Zůstatek úroků do splatnosti úvěru Kč 3 344 890

Úroková sazba 3%.

Splátky úroků čtvrtletní, zůstatek úroků do splatnosti úvěru je orientační.

6. Úroky z úvěru - DSO na zákl. Innominántní smlouvy

Bankovní ústav: Volksbank

Datum uzavření smlouvy: 29.prosinec 1997

Termín poslední splátky: 20.září 2007

Celková částka úroků: Kč 5 730 000

Zůstatek úroků k 31.12.2002 Kč 2 069 224

Celkem zatížení 

zůstatek úvěru a závazků (bez úroků) Kč 50 723 386
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Výpočet ukazatele dluhové služby

k 31. 12. 2002

Město Žďár nad Sázavou

295841

Číslo 

řádku Název položky

Odkaz na rozpočtovou skladbu
1)

 nebo 

jiné vymezení ukazatele

Stav k 31.12. 

sledovaného roku

1 příjmy celkem (po konsolidaci) řádek 4200
2)

487 474

2 Úroky položka 5141 + položka 6143 4 572

3 splátky jistiny

třída 8, záporné zápisy na položkách 

8xx2 a 8xx4, vyjma jednorázových 

splátek dluhopisů s dobou splatnosti 

delší než jeden rok realizovaných ve 

sledovaném roce 10 119

4 splátky leasingu položka 5178 148

5 splátky směnek emitovaných v minulých letech část záznamové položky 021  

6 poměrná část jednorázové splátky dluhopisů

částka odpovídající podílu jednoho 

roku z celkové jednorázové splátky 

(např. 1/6 celkové jednorázové 

splátky u šestileté emise)
3)

 

7
výdaje na dluhovou službu

ř. 2 + ř. 3 + ř. 4 + ř. 5 + ř. 6 14 839

8 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 7 děleno ř. 1
4)

0,030441

Podíl dluhové služby v % 3,04
1)

§ 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.
2)

příloha č. 6 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.
3) Úměrná část případné jednorázově provedené 

splátky hodnoty dluhopisu věřiteli
4) Ukazatel hodnotí úroveň výdajů na dluhovou 

službu

Název a sídlo vykazující jednotky:

IČO:

Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa.
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Stavy fondů k 31. 12. 2002 
 

údaje v tis. Kč     k 1. 1. 2002  k 31. 12. 2002 

 

Sociální fond             302         527 

Fond rezerv a rozvoje            379                               0 

Fond rozvoje bydlení (MMR)       1.088                         8.017 

Fond rozvoje bydlení (SFRB)                                 0                          11.904 

Fond správy akcií                                                    0                          94.689 

 

Sociální fond je fondem organizace, zdrojem financování aktivit v oblasti péče o 

zaměstnance.  Tvorba fondu je upravena Statutem sociálního fondu a jeho základním 

přídělem jsou 3 % z ročního objemu  vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců 

v pracovním poměru k městu a  z odměn vyplácených uvolněným členům zastupitelstva. 

 

Fond rezerv a rozvoje byl v předcházejících letech tvořen převodem zisku z vedlejší 

hospodářské činnosti a byly z něho čerpány prostředky na předem určené akce. V roce 2002 

byl zůstatek fondu převeden pro financování činností ve vedlejší hospodářské činnosti a stejně 

tak i zisk z hospodaření roku 2002 byl zapojen přímo ve VHČ. 

 

Fond rozvoje bydlení je fond, ze kterého se poskytují občanům či sdružením výhradně 

návratné účelové půjčky k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytových jednotek. 

Finanční prostředky ve výši  7,3 mil. Kč byly poskytnuty městu v roce 1994 se splatností do 

31. 12. 2004. 

 V roce 2002 byla podepsána smlouva se SFRB o poskytnutí finančních prostředků  ve 

výši 20 mil. Kč, s úrokem 3 % p.a. ZM schválilo Statut fondu rozvoje bydlení a na jeho 

základě jsou také poskytovány návratné účelové půjčky na opravu a modernizaci bytových 

jednotek města, fyzickým i právnickým osobám.  

 

Fond správy akcií – jedná se o účetní přehled o stavu finančního majetku, získaného městem 

jako záloha na kupní cenu akcií JME a. s., převedeného jednotlivým správcům portfolií, kteří 

zhodnocují tyto finanční prostředky operacemi na finančních trzích.  
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                      Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2002
v tis. Kč

Aktiva Pasiva

Stálá aktiva 1 952 466 Vlastní zdroje krytí 2 026 423

z toho: dlouhodobý nehmotný majetek 6 043 z toho: majetkové fondy 1 971 701

dlouhodobý hmotný majetek 1 865 941 finanční fondy 115 137

finanční investice 80 482 přijaté návratné fin. výpomoci 5 587

financování hospodaření -66 002

Oběžná aktiva 208 794 Cizí zdroje 134 837

z toho: zásoby 340 z toho: dlouhodobé závazky 70 511

pohledávky 36 597 krátkodobé závazky 15 542

finanční majetek 103 207 bankovní výpomoci a půjčky 48 654

prostředky rozp.hospodaření 68 650 přechodné účty pasívní 130

Aktiva celkem 2 161 260 Pasiva celkem 2 161 260  
1. Finanční investice : akcie v majetku města a majetkové podíly 

 Česká spořitelna        3.140 tis. Kč 

 JME            13.411 tis. Kč (záloha na kupní cenu) 

 JMP           1 tis. Kč 

 SATT a.s.               63.830 tis. Kč 

 M.O.S. s.r.o.                   100 tis. Kč 

2. Finanční majetek: 

 ceniny                               90 tis. Kč 

 běžný účet VHČ          4.330 tis. Kč 

 depozitní účet            11.223 tis. Kč 

 správa portfolia          87.564 tis. Kč (cenné papíry k obchodování) 

3. Prostředky rozpočtového hospodaření: 

 zákl. běžný účet         33.235 tis. Kč 

 účty fondů                  13.086 tis. Kč 

 návr .fin. výpomoci    22.329 tis. Kč 
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Dlouhodobé závazky  k 31.12.2002   

v tis.Kč

Dlouhodobé závazky celkem 70 511

(959) Předplacené nájemné - Pamex  34 106

                                - Investservis 36 405

Krátkodobé závazky celkem 15 542

(325) Ostatní - depozitní účet

DÚ-dary na ČOV 324

DÚ-pozastávky ke stavbám 3 759

DÚ-jistiny ÚZ, 46

DÚ-pozemky na Veselské,Husova 1 587

DÚ-převod na mzdy za 12/02 vyplácené v 1/03 3 788

DÚ-převod na výkupy pozemků-plán.v 2002,realiz.v 2003 2 400

DÚ-úroky-poplatky na účtu 88

DÚ-vklad důchodů (sociál.odbor) 21

omylem přijatá platba-převod na účet VHČ v r.2003 43

(321) Závazky vůči dodavatelům - neuhrazené faktury k 31.12.2002 855

(331) Mzdy správa,ostatní 957

(336) Pojištění zdravotní a sociální 270

(341) Daň z příjmu práv.osob -TV,VHČ 1 163

(342) Daň z mezd 241

Bankovní výpomoci a půjčky celkem 48 654

Úvěr na výstavbu DKS 5 600

Úvěr na výstavbu 56 b.j. Přednádraží 6 978

Úvěr na dostavbu obřadní síně na Zelené hoře 14 052

Úvěr na dostavbu BD SONAPO 3 959

Úvěr ze SFRB 18 065  
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Pohledávky  města  k 31.12.2002    

(311) Odběratelé celkem 616

nájem VHČ 616

(314) poskytnuté provozní zálohy (na práci,energie) 10 189

(315) Pohledávky za rozpočtové příjmy celkem 2 554

školné,stravné-přeplatky (vratka r.2003) -89

školné,stravné-nedoplatky 20

místní poplatky (pes,vstupné,RP,UK,VHP) 71

poplatky z místa 108

doč.užívání místa,zahrádky 21

pokuty MP,stavební pokuta 297

smlouvy s MP na ochranu objektů 5

prodej dřeva 343

pozemky 645

ost.příjmy (prodej drob.majetku,splátky škody,apod.) 185

náhrada škody - kolky 158

nájem RK -nedobytné pohledávky 548

nájem RK -vymahatelný 350

přeplatky-předpis bude v r.2003 -108

(316) Ostatní pohledávky celkem 2 258

mzdy za 12/02 3 018

omyl-oprava v 1/03(zaúčt.na úč.336) -760

(335) Pohledávky za zaměstnanci celkem 74

půjčky zaměstnancům ze SF 74

(378) Jiné pohledávky celkem 20 906

pronajatý majetek Cerum (podrozv.účet) 20 906

Celkem pohledávky 36 597

Poskytnuté finanční výpomoci celkem 16 138

Poskytnutá půjčka ZDAR a.s. 1 364

Poskytnuté půjčky z FRB I. 2 275

Poskytnuté půjčky z FRB II. 12 499
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                Bilance výnosů z energetických akcií  
 v tis. Kč 

tržba z prodeje akcií JMP 50 682 

záloha na kupní cenu akcií JME 84 483 

Celkem 135 165 

  

zapojení peněz z prodeje akcií JMP r. 2001 50 682 

výnosy z akcií  26 913 

z toho: zapojení výnosů z energet. akcií v roce 2000 10 727 

           zapojení výnosů z energet. akcií v roce 2001 186 

           zapojení výnosů z energet. akcií v roce 2002 16 000 

  

celkem zapojeno do rozpočtů 77 595 

  

Stavy správců portfolia k 31.12.2002 vázané na akcie JME  

SI Asset Management (včetně části dotace 3,7 mil. Kč)
*
 25 121 

Conseq Finance AM 23 999 

 A&CE AM (včetně části dotace 3,7 mil. Kč)* 25 595 

 Patria AM  20 745 

Správci portfolia celkem  95 460 

Snížení správy portfolia o převedenou dotaci -7 400 

Správa portfolia ze zálohy na prodej akcií JME 88 060 

  

Erste bank - volné zdroje 704 

jistina včetně výnosů od r. 1999 166 359 

  

Výnos celkem 31 194 

Zapojení výnosu do rozpočtů 2000 - 2001 -26 913 

Stávající výnos ze správy portfolia  4 281 

  
*
dotace ve výši 7,4 mil. Kč byla rozdělena a převedena na správce 20.12.2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

Výnos ze správy portfolia

ČSOB Asset Management

Hodnota portfolia ke dni 23. 4. 2002 20 000 000 Kč

Hodnota portfolia ke dni 31. 12. 2002 20 745 496 Kč

Hrubé zhodnocení za rok 2002 v Kč 745 496 Kč

Hrubé zhodnocení za rok 2002 v % 3,71 % (5,28 % p.a.)

A&CE Global Finance*

Hodnota portfolia ke dni 15. 4. 2002 20 000 000 Kč

Hodnota portfolia ke dni 31. 12. 2002 21 895 111 Kč

Hrubé zhodnocení za rok 2002 v Kč 1 895 111 Kč

Hrubé zhodnocení za rok 2002 v % 9,48 % (13,2 % p.a.)

SI Asset Management*

Hodnota portfolia ke dni 1. 2. 2002 20 323 002 Kč

Hodnota portfolia ke dni 31. 12. 2002 21 421 057 Kč

Hrubé zhodnocení za rok 2002 v Kč 1 098 055 Kč

Hrubé zhodnocení za rok 2002 v % 5,4 % (5,88 % p.a.)

Conseq Finance

Hodnota portfolia ke dni 1. 1. 2002 22 729 685 Kč            

Hodnota portfolia ke dni 31. 12. 2002 23 999 068 Kč            

Hrubé zhodnocení za rok 2002 v Kč 1 269 383 Kč              

Hrubé zhodnocení za rok 2002 v % 5,58 % (5,58 % p.a.)

* částka 7,4 mil./2  převedena na správce  20. 12. 2002 a není 

zahrnuta v celkových součtech  
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HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA ZA ROK 2002 

  

 

 

 

 

PO ve školství 
 

 

 

Základní školy ve Žďáře nad Sázavou zřízeny městem jako příspěvkové organizace a 

na jejich provoz jim zřizovatel poskytuje neinvestiční příspěvek. Všechny školy mají právní 

subjektivitu. Na mzdy a učební pomůcky byla poskytována přes rozpočet města dotace na 

přímé náklady ve školství ze státního rozpočtu prostřednictvím Okresního úřadu. 

  

Výnosy příspěvkových organizací jsou příjmy za provozování školních družin, 

pronájmy učeben a ostatních školních místností pro různé zájmové organizace na provozování 

jejich činnosti jak pro žáky škol, tak i pro ostatní studenty a veřejnost. Školy se školními 

jídelnami (vyjma 1.ZŠ)  měly další výnos i příjem ze stravného. Školní jídelna 1. ZŠ byla do 

31. 12. 2002 organizační složkou města, příjmy plynuly do rozpočtu města a veškeré výdaje 

byly hrazeny z výdajové části rozpočtu. 

 

Náklady představují výdaje na běžnou údržbu a opravu školních prostor, spotřebu 

energií, materiálu, mzdové a ostatní prostředky se mzdami souvisejícími pro učitele a ostatní 

pracovníky jednotlivých škol. 

 

K 1. prosinci 2002 byla zřízena příspěvková organizace Mateřské školy Žďár nad 

Sázavou, které zabezpečuje provoz 7 mateřských škol a 6 jídelen při MŠ. 

 

Příspěvkové organizace hospodaří s majetkem nabytým vlastní činností, dále 

s nemovitým majetkem (budovy a pozemky), který je jim městem pronajat a hmotným 

majetkem, který jim byl předán od zřizovatele darovací smlouvou.  Z vlastního majetku a 

majetku darovaného jsou vytvářeny odpisy, které jsou zdrojem fondu reprodukce majetku.  
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1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Výnosy 1999 2000 2001 2002 Náklady 1999 2000 2001 2002

tržby z činnosti 59 53 84 92 materiál,energie 1 036 1 293 1 383 1 406

provozní dotace 10 591 11 090 11 814 13 425 služby 491 734 804 1 384

ostatní výnosy 149 160 200 152 osobní náklady 8 800 9 118 9 747 10 648

ostatní náklady 88 58 58 57

daň 0 0 0 0

odpisy 25 32 37 110

Celkem 10 799 11 303 12 098 13 669 Celkem 10 440 11 235 12 029 13 605

 

Přes rozpočet města bylo v roce 2002 poskytnuto: 

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši        2.521 tis. Kč 

 dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)              10.688 tis. Kč 

 dotace – státní informační politika (SR)          42 tis. Kč 

 dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti      186 tis. Kč 

 celkem příspěvek                  13,437 tis. Kč  

 

časové rozlišení dotace z Úřadu práce          -12 tis. Kč 

Dotace přijaté celkem                  13.425 tis. Kč 

 

  

 

1999 2000 2001 2002

Výnosy 10 799 11 303 12 098 13 669

Náklady 10 440 11 235 12 029 13 605

Hospodářský 

výsledek 359 68 69 64

 
 

Zlepšený hospodářský výsledek  roku 2002   64 tis. Kč 

v tom  zisk z hlavní činnosti       7 tis. Kč 

zisk z doplňkové činnosti     57 tis. Kč 

 

Rozdělení hospodářského výsledku: 

 

    Fond odměn    13 tis. Kč 

    Rezervní fond           51 tis. Kč 

 

 

Stavy fondů (v tis. Kč) k 1. 1. 2002 k 31. 12. 2002

Fond odměn 20 20

FKSP 28 50

Rezervní fond 286 241

Fond reprodukce majetku 293 296
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 Z provozního příspěvku byly v průběhu roku hrazeny malby a nátěry, oprava PVC, 

oprava omítek, nátěrů a maleb,  oprava a modernizace učebny výpočetní techniky + satelitní 

připojení na internet a nákup desek na školní lavice. Byly zakoupeny 3 ks počítačových 

sestav.  

 Z rezervního fondu byly pořízeny žákovské židle stavitelné (82.990,- Kč), z fondu 

reprodukce majetku byla zakoupena kopírka 5618 AH (97.389,-Kč) a zhodnocena kopírka 

Lanier 7320 (9.760,- Kč) 

 

 

 

2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Výnosy 1999 2000 2001 2002 Náklady 1999 2000 2001 2002

tržby z činnosti 102 108 130 213 materiál,energie 1 731 1 958 2 005 2 381

provozní dotace 12 024 12 678 12 612 15 755 služby 617 576 401 1 901

ostatní výnosy 348 117 151 11 osobní náklady 9 816 10 176 10 263 11 411

ostatní náklady 17 18 30 25

daň 0 0 0 0

odpisy 98 86 27 78

Celkem 12 474 12 903 12 893 15 979 Celkem 12 279 12 814 12 726 15 796

 

 Přes rozpočet města bylo v roce 2002 poskytnuto: 

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši        4.076 tis. Kč 

 dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)              11.478 tis. Kč 

 dotace – státní informační politika (SR)          36 tis. Kč 

 dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti      179 tis. Kč 

 celkem příspěvek                  15.769 tis. Kč  

 

časové rozlišení dotace z Úřadu práce          -14 tis. Kč 

Dotace přijaté celkem                  15.755 tis. Kč 

 

 

 

1999 2000 2001 2002

Výnosy 12 474 12 903 12 893 15 979

Náklady 12 279 12 814 12 726 15 796

Hospodářský 

výsledek 195 89 167 183

 
 

 

Zlepšený hospodářský výsledek  roku 2002           183 tis. Kč 

v tom  zisk z hlavní činnosti     36 tis. Kč 

zisk z doplňkové činnosti              147 tis. Kč 
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Rozdělení hospodářského výsledku: 

 

Fond odměn    36 tis. Kč 

            Rezervní fond                       147 tis. Kč 
 

Stavy fondů (v tis. Kč) k 1. 1. 2002 k 31. 12. 2002

Fond odměn 42 46

FKSP 244 266

Rezervní fond 24 157

Fond reprodukce majetku 353 154

 
 

 

 

 

 

Byly zabezpečeny tyto akce většího rozsahu: 

 nákup 10 ks počítačů do učebny VT     276.957 Kč 

 vybavení učeben novým nábytkem     234.168 Kč 

 nákup elektroniky do tříd      145.169 Kč 

 nátěry parapetů a prolézaček na pozemku      25.147 Kč 

 vybavení nových PC softwarem       32.511 Kč 

 nákup míčů do třídy pro dyslektické děti        5.880 Kč 

 

 

 

 

3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Výnosy 1999 2000 2001 2002 Náklady 1999 2000 2001 2002

tržby z činnosti 130 140 3 496 3534 materiál,energie 1 565 1 983 5 964 5 866

provozní dotace 13 305 14 252 17 127 18973 služby 643 891 781 2 062

ostatní výnosy 111 141 196 43 osobní náklady 11 176 11 550 13 873 13 960

ostatní náklady 14 16 36 39

daň 0 0 0 0

odpisy 0 0 40 516

Celkem 13 546 14 533 20 819 22 550 Celkem 13 398 14 440 20 694 22 443

 

Přes rozpočet města bylo v roce 2002 poskytnuto: 

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši        4.650 tis. Kč 

 dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)              14.117 tis. Kč 

 dotace – sociální prevence a prevence kriminality (SR)         5 tis. Kč 

 dotace – státní informační politika (SR)          42 tis. Kč 

 dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti      159 tis. Kč 

 Celkem příspěvek                  18.973 tis. Kč  
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1999 2000 2001 2002

Výnosy 13 546 14 533 20 819 22 550

Náklady 13 398 14 440 20 694 22 443

Hospodářský 

výsledek 148 93 125 107

 
 

Zlepšený hospodářský výsledek  roku 2002           107 tis. Kč 

v tom  zisk z hlavní činnosti     29 tis. Kč 

zisk z doplňkové činnosti     78 tis. Kč 

 

Rozdělení hospodářského výsledku: 

Fond odměn    21 tis. Kč 

                       Rezervní fond                          86 tis. Kč 
 

Stavy fondů (v tis. Kč) k 1. 1. 2002 k 31. 12. 2002

Fond odměn 34 59

FKSP 91 91

Rezervní fond 40 122

Fond reprodukce majetku 391 1 007

 
                              

 Z provozních prostředků byly v základní škole hrazeny běžné opravy – malířské a 

natěračské práce, opravy nářadí tělesné výchovy, kopírovacích strojů a výpočetní techniky.  

Byly zakoupeny výškově nastavitelné lavice a židle pro 2 učebny, šatní skříňky pro II. stupeň, 

počítač a 2 ks tiskáren pro administrativu, dále byl vybudován sklad v suterénu.  

 Ve školní jídelně bylo provedena oprava rampy, malířské a natěračské práce a oprava 

výtahu. Byly zakoupeny bezdotykové baterie v hodnotě 40 tis. Kč.  

 Z fondu reprodukce majetku PO pořídila vybavení počítačové učebny – 10 ks počítačů 

síťově propojených v celkové hodnotě 100 tis. Kč.  

 

 

4. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Výnosy 1999 2000 2001 2002 Náklady 1999 2000 2001 2002

tržby z činnosti 5 826 6 156 6 484 6 678 materiál,energie 8 288 8 549 8 824 8 955

provozní dotace 19 521 20 226 20 526 24 551 služby 1 208 1 262 1 403 3 094

ostatní výnosy 254 264 251 131 osobní náklady 15 526 16 189 16 703 18 326

ostatní náklady 300 316 351 354

daň 10 181 1 0

odpisy 209 236 208 548

Celkem 25 601 26 646 27 261 31 360 Celkem 25 541 26 733 27 490 31 277
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Přes rozpočet města bylo v roce 2002 poskytnuto: 

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši        8.533 tis. Kč 

 dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)              16.041 tis. Kč 

 dotace – státní informační politika (SR)          34 tis. Kč 

 dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti        66 tis. Kč 

 celkem příspěvek                  24.674 tis. Kč  

 

dotace z Úřadu práce             +12 tis. Kč 

neproúčtován příspěvek na nájemné z pozemků        -135 tis. Kč 

Dotace přijaté celkem              24.551 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlepšený hospodářský výsledek  roku 2002   83 tis. Kč 

v tom  ztráta z hlavní činnosti           - 124  tis. Kč 

zisk z doplňkové činnosti               207 tis. Kč 

 

Rozdělení hospodářského výsledku: 

 

Fond odměn    17 tis. Kč 

            Rezervní fond              66 tis. Kč 

 

Stavy fondů (v tis. Kč) k 1. 1. 2002 k 31. 12. 2002

Fond odměn 1 1

FKSP 151 163

Rezervní fond 61 62

Fond reprodukce majetku 415 608

 
                             

 

     Z prostředků investičního fondu byla zakoupena elektrická pánev pro školní jídelnu.   

Z provozních prostředků bylo hrazeno dokončení učebny počítačů – stavební úpravy a 

vybavení stoly, byla provedena výměna oken včetně instalace žaluzií v kanceláři školní 

jídelny, úprava kamerového systému v jídelně a doplnění snímačů na karty.  

 V objektu bazénu byla provedena výměna a údržba oběhových čerpadel a oprava 

vodního vysavače.  

 Z prostředků města byly financovány opravy WC v pavilonu B, na běžeckou dráhu 

hřiště školy byla zakoupena antuka a započata první fáze rekonstrukce šaten pro žáky II. 

stupně. Pro bazén byl instalován výměník ohřevu bazénové vody,  

 Významnou investiční akcí města bylo zprovoznění bazénu na letní provoz v celkové 

hodnotě stavby 3.140 tis. Kč.  

 

1999 2000 2001 2002

Výnosy 24 601 26 646 27 261 31 360

Náklady 24 541 26 733 27 490 31 277

Hospodářský 

výsledek 60 -87 -229 83
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5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Výnosy 1999 2000 2001 2002 Náklady 1999 2000 2001 2002

tržby z činnosti 3 266 3 622 3 614 4 054 materiál,energie 4 709 5 452 5 441 5 899

provozní dotace 12 751 14 340 15 099 18 952 služby 628 1 016 968 2 684

ostatní výnosy 122 148 169 148 osobní náklady 10 410 11 489 12 329 13 736

ostatní náklady 22 14 37 31

daň 86 0 0 0

odpisy 23 41 51 699

Celkem 16 139 18 110 18 882 23 153 Celkem 15 878 18 012 18 826 23 048

 

Přes rozpočet města bylo v roce 2002 poskytnuto: 

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši        5.490 tis. Kč 

 dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)              13.278 tis. Kč 

 dotace – státní informační politika (SR)          53 tis. Kč 

 dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti      119 tis. Kč 

 celkem příspěvek                  18.940 tis. Kč  

 

časové rozlišení dotace z Úřadu práce         +12 tis.Kč 

Dotace přijaté celkem              18.952 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlepšený hospodářský výsledek  roku 2002   105 tis. Kč 

v tom  ztráta z hlavní činnosti              -186 tis. Kč 

zisk z doplňkové činnosti      291 tis. Kč 

 

 

 

Rozdělení hospodářského výsledku: 

Fond odměn    21 tis. Kč 

                       Rezervní fond                           84 tis. Kč 
 

1999 2000 2001 2002

Výnosy 16 139 18 110 18 882 23 153

Náklady 15 878 18 012 18 826 23 048

Hospodářský 

výsledek 261 98 56 105
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Stavy fondů (v tis. Kč) k 1. 1. 2002 k 31. 12. 2002

Fond odměn 14 25

FKSP 56 73

Rezervní fond 31 70

Fond reprodukce majetku 74 644

 
 

 

PO provedla následující opravy a údržbu: 

 vymalování pavilonu školní družiny, chodby na kruhovém pavilonu, školní jídelny 

 obnovení olejového nátěru na zeleném a červeném poschodí 

 úprava nového skladu civilní ochrany 

 

Dále byla zajištěna nová plně automatizovaná regulace topení, na hřišti instalována  

stavební buňka pro sklad tělovýchovného nářadí, provedena výsadba zeleně a pro údržbu 

trávníku byl zakoupen malotraktor. Z prostředků získaných akcemi pořádanými o 

prázdninách bylo pořízeno pianino pro výuku hudební výchovy. 

 V arboretu byla dokončena výsadba dřevin a zahájena příprava panelů na výukovou 

stezku.  

 Škola byla vybavena 10 novými počítači a bylo realizováno připojení na internet přes 

kabelovou televizi, byla zakoupena sada výškově nastavitelných lavic. 

 V doplňkové činnosti škola dosáhla výrazně vyšších výnosů z pronájmu (ubytování při 

Setkání křesťanské mládeže – 80 tis. Kč a pronájem místností v rámci hudební akce firmě 

AMAT – 50 tis. Kč). Škola získala certifikát na školení učitelů v rámci projektu INDOŠ a za 

poskytovaná školení obdržela 100 tis. Kč.  

 

  

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Žďár nad Sázavou 2

Výnosy 1999 2000 2001 2002 Náklady 1999 2000 2001 2002

tržby z činnosti 22 23 23 19 materiál,energie 274 311 344 356

provozní dotace 2 153 2 249 2 408 3 310 služby 118 103 107 644

ostatní výnosy 30 8 16 38 osobní náklady 1 759 1 830 1 924 2 284

ostatní náklady 10 11 27 15

daň 0 0 0 0

odpisy 0 0 0 0

Celkem 2 205 2 280 2 447 3 367 Celkem 2 161 2 255 2 402 3 299

 

Přes rozpočet města bylo v roce 2002 poskytnuto: 

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši           968 tis. Kč 

 dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)                2.286 tis. Kč 

 dotace – státní informační politika (SR)            4 tis. Kč 

 dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti        63 tis. Kč 

 celkem příspěvek                    3.321 tis. Kč  
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vratka dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)                                       -11 tis. Kč 

Dotace přijaté celkem               3.310 tis. Kč 

 

1999 2000 2001 2002

Výnosy 2 205 2 280 2 447 3 367

Náklady 2 161 2 255 2 402 3 299

Hospodářský 

výsledek 44 25 45 68

 
 

Zlepšený hospodářský výsledek  roku 2002   68 tis. Kč 

v tom  zisk z hlavní činnosti      34 tis. Kč 

zisk z doplňkové činnosti      34 tis. Kč 

 

Rozdělení hospodářského výsledku: 

Fond odměn    14 tis. Kč 

Rezervní fond              54 tis. Kč 

 

Stavy fondů (v tis. Kč) k 1. 1. 2002 k 31. 12. 2002

Fond odměn 1 8

FKSP 9 12

Rezervní fond 20 56

Fond reprodukce majetku 43 43

 
                

 

 Na škole byly provedena rekonstrukce sociálního zařízení, oprava kanalizace, výměna 

zářivek ve dvou třídách a celá škola byla vymalována. Tyto opravy a rekonstrukce byly 

hrazeny městem ve výši 428 tis. Kč.  

 Škola získala darem dřevěné průlezky, houpačky, tyč a lano na šplh, skluzavku, stolek 

a lavičky na školní dvůr.  

 K výnosům PO také nemalou měrou přispěly akce pořádané během prázdnin – bylo 

získáno 34 tis. Kč.  
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MATEŘSKÉ ŠKOLY

Výnosy 1999 2000 2001 2002 Náklady 1999 2000 2001 2002

tržby z činnosti 0 0 0 156 materiál,energie 0 0 0 705

provozní dotace 0 0 0 2 408 služby 0 0 0 320

ostatní výnosy 0 0 0 0 osobní náklady 0 0 0 1 495

ostatní náklady 0 0 0 44

daň 0 0 0

odpisy 0 0 0

Celkem 0 0 0 2 564 Celkem 0 0 0 2 564

 

 

Přes rozpočet města bylo v roce 2002 poskytnuto: 

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši        820 tis. Kč 

 dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)             1.588 tis. Kč 

 celkem příspěvek                 2.408 tis. Kč  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlepšený hospodářský výsledek  roku 2002   10,- Kč 

v tom  zisk z hlavní činnosti     10,- Kč 

zisk z doplňkové činnosti        0   Kč 

 

Rozdělení hospodářského výsledku: 

Fond odměn    0     Kč 

Rezervní fond              10,- Kč 

 

Stavy fondů (v tis. Kč) k 1. 1. 2002 k 31. 12. 2002

Fond odměn 0 0

FKSP 0 34

Rezervní fond 0 0

Fond reprodukce majetku 0 0

 
  

PO k datu svého vzniku (1. 12. 2002) hospodařila s movitým majetkem zřizovatele, k 

předání majetku formou darovací smlouvy (jak tomu bylo u všech předcházejících PO) dojde 

v průběhu roku 2003.  

 V rámci dotace na přímé náklady vzdělávání obdržela PO účelově dotaci 92 tis. Kč 

pro 2. MŠ na komplexní vzdělání romské populace.  

(v Kč) 1999 2000 2001 2002

Výnosy 0 0 0 2 564 300

Náklady 0 0 0 2 564 290

Hospodářský 

výsledek 0 0 0 10
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Příspěvkové organizace ostatní 
 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA

Výnosy 1999 2000 2001 2002 Náklady 1999 2000 2001 2002

tržby z činnosti 3 646 4 091 4 610 5 000 materiál,energie 2 093 2 403 2 048 2 091

provozní dotace 10 512 10 696 11 475 13 101 služby 2 682 2 857 3 090 3 263

ostatní výnosy 394 510 245 464 osobní náklady 8 915 9 384 10 648 12 441

ostatní náklady 152 188 101 191

daň 0 10 0 0

odpisy 318 321 330 461

Celkem 14 552 15 297 16 330 18 565 Celkem 14 160 15 163 16 217 18 448

 

Přes rozpočet města bylo v roce 2002 poskytnuto: 

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši                 10.051 tis. Kč 

 dotace – na lůžko a příspěvek na pečovatelskou službu                               2.879 tis. Kč 

 dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti      176 tis. Kč 

 celkem příspěvek                  13.106 tis. Kč  

 

časové rozlišení dotace z Úřadu práce           -  5 tis.Kč 

Dotace přijaté celkem              13.101 tis. Kč 

  

 

 

 

R

o 

 

 

 

 

Zlepšený hospodářský výsledek  roku 2002   117 tis. Kč 

v tom  zisk z hlavní činnosti      117 tis. Kč 

zisk z doplňkové činnosti          0 tis. Kč 

 

 Rozdělení hospodářského výsledku: 

Fond odměn    23 tis. Kč 

Rezervní fond              94 tis. Kč 

 

Stavy fondů (v tis. Kč) k 1. 1. 2002 k 31. 12. 2002

Fond odměn 41 9

FKSP 64 75

Rezervní fond 151 156

Fond reprodukce majetku 215 250

 

1999 2000 2001 2002

Výnosy 14 552 15 297 16 330 18 565

Náklady 14 160 15 163 16 217 18 448

Hospodářský 

výsledek 392 134 113 117
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Příspěvková organizace ve svých zařízeních zajišťuje provoz pečovatelské služby, denní 

pobyt pro děti, ubytování pro bezdomovce, domov důchodců a denní centrum pro děti. 

Zajišťuje také starým a zdravotně postiženým občanům domácí péči.  

Vlastní výnosy organizace jsou převážně za ošetřovné a domácí péči, tyto služby 

poskytuje převážně pečovatelská služba a dále za komplexní péči poskytovanou v Domě 

klidného stáří. 

Provoz organizace je dále finančně zajištěn příspěvkem zřizovatele a dotací na lůžko 

v domově důchodců a pečovatelskou službu.  

 Organizace zkolaudovala opravené místnosti v denním centru, byla dána do provozu 

přístavba Domu z pečovatelskou službou, v tomto domě byla zahájena péče s nepřetržitým 

provoze  při použití signalizace.  

Byl zakoupen osobní automobil, vhodný k rozvozu obědů pečovaným. Pro domov 

důchodců a pečovatelskou službu byly pořízeny myčky na nádobí, do dvou objektů sociálních 

služeb byla nainstalována bezpečnostní signalizace k zamezení krádeží.  

 

 

KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY

Výnosy 1999 2000 2001 2002 Náklady 1999 2000 2001 2002

tržby z činnosti 457 548 726 970 materiál,energie 2 649 1 506 1 754 2 435

provozní dotace 5 500 5 500 6 080 8 011 služby 754 725 814 1 079

státní dotace 360 0 88 0 osobní náklady 3 634 3 656 4 195 5 176

použití RF 869 0 0 34 ostatní náklady 99 135 135 139

ostatní výnosy 32 138 156 6 daň 0 0 0 5

odpisy 69 123 150 178

Celkem 7 218 6 186 7 050 9 020 Celkem 7 205 6 145 7 048 9 012

 

Přes rozpočet města bylo v roce 2002 poskytnuto: 

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši                   6.565 tis. Kč 

neinvestiční dotace – na rozvoj informační sítě knihoven      130 tis. Kč 

neinvestiční dotace – kulturní aktivity          15 tis. Kč 

 dotace – regionální funkce knihoven                                                            1.255 tis. Kč 

 dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti        46 tis. Kč 

 celkem příspěvek                    8.011 tis. Kč  

 

časové rozlišení dotace z Úřadu práce           - 1 tis.Kč 

Dotace přijaté celkem               8.010 tis. Kč 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

1999 2000 2001 2002

Výnosy 7 218 6 186 7 050 9 020

Náklady 7 205 6 145 7 048 9 012

Hospodářský 

výsledek 13 41 2 8
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Zlepšený hospodářský výsledek  roku 2002     8 tis. Kč 

v tom  zisk z hlavní činnosti      13 tis. Kč 

ztráta z doplňkové činnosti       -5 tis. Kč 

 

Ztráta v doplňkové činnosti byla způsobena dodatečným odvodem daně z příjmů po 

kontrole finančním úřadem ve výši 5 tis. Kč. 

 

 Rozdělení hospodářského výsledku: 

Fond odměn      0 tis. Kč 

Rezervní fond                8 tis. Kč 

 

Stavy fondů (v tis. Kč) k 1. 1. 2002 k 31. 12. 2002

Fond odměn 21 21

FKSP 35 81

Rezervní fond 0 2

Fond reprodukce majetku 172 183

 
                           

 PO byla dále poskytnuta investiční dotace na rozvoj informační sítě knihoven v rámci 

projektu VISK ve výši 50 tis. Kč, její příjem se neprojeví ve výsledku hospodaření.  

Použití neinvestičních dotací: 

 Automatizace pobočky Nádražní – Středisko informací a vzdělávání 40 tis. Kč 

 Rozšíření a zkvalitnění přístupu uživatelům k inf. zdrojům   90 tis. Kč 

 Dostupnost knih nevidomým a slabozrakým     15 tis. Kč 

Knihovna je pověřena výkonem regionálních funkcí pro celkem 100 obsluhovaných 

knihoven, tato činnost je dotována z prostředků SR. 

 Provoz ústřední knihovny (výpůjční proces) je plně automatizován, byla rozšířena 

internetová studovna, zakoupen dataprojektor. 

 Z přijaté dotace byly pořízeny dvě PC sestavy a upgrade KP WIN. Byla provedena 

rekonstrukce kotelny, tím došlo ke snížení nákladů u spotřeby plynu.  

 Zřizovatel financoval opravy kotelny, Čechova domu, střechu na budově služeb a 

toalety v přízemí pro veřejnost (WC s bezbariérovým přístupem). 

 Vlastní příjmy knihovny ve srovnání s rokem 2001 byly o 303 tis. Kč vyšší vzhledem 

ke zvýšeným příjmům převážně z hudební knihovny.  

  

POLIKLINIKA

Výnosy 1999 2000 2001 2002 Náklady 1999 2000 2001 2002

tržby z činnosti 18 622 20 001 19 563 22 375 materiál,energie 4 937 4 763 4 797 5 337

provozní dotace 998 837 69 90 služby 4 798 6 369 5 011 4 933

ostatní výnosy 341 526 836 130 osobní náklady 7 759 8 610 9 061 9 860

zúčtování rezerv 0 0 0 389 ostatní náklady 59 1 438 129 175

dotace ze SR 61 0 daň 459 94 52 12

odpisy 949 512 808 1 415

Celkem 19 961 21 364 20 529 22 984 Celkem 18 961 21 786 19 858 21 732
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           PO v rozporu s § 37 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, poskytla dar ve výši 50 tis. Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlepšený hospodářský výsledek  roku 2002   1.252 tis. Kč 

v tom  zisk z hlavní činnosti      1.252 tis. Kč 

zisk z doplňkové činnosti             0 tis. Kč 

 

 

 Rozdělení hospodářského výsledku: 

Fond odměn        0 tis. Kč 

           Rezervní fond                     1.252 tis. Kč 

 

Stavy fondů (v tis. Kč) k 1. 1. 2002 k 31. 12. 2002

Fond odměn 0 0

FKSP 136 107

Rezervní fond 0 249

Fond reprodukce majetku 4 558 1 083

 
 

 PO v rámci své hlavní činnosti zajišťuje zdravotní péči vlastní činností a podnájmy 

nebytových prostor pro zajišťování služeb pro poskytování zdravotní péče.       

 Hlavním zdrojem výnosů PO jsou příjmy od zdravotních pojišťoven za poskytování 

léčebné péče. Další významnou složkou je příjem z podnájmu nebytových prostor polikliniky 

a služeb a z pronájmu zařízení . 

 Městem byla poskytnuta dotace na pokrytí provozních nákladů na lékařské službě 

první pomoci ve výši 90 tis. Kč. 

 Největší nákladovou položkou jsou osobní náklady tj. mzdy, zdravotní a sociální 

pojištění a sociální náklady  včetně osobních nákladů na LSPP. 

Další významnou nákladovou položkou je nájemné za pronájem budovy a části zařízení ve 

vlastnictví města  a nájem zubních ordinací.  

 V roce 2002 byla provedena kompletní přestavba sklepních prostor na fit centrum, 

výměníková stanice byla přebudována na nové nebytové prostory vč. sociálního zařízení pro 

organizaci s doplňkovou činností pro rodiče s malými dětmi. Souběžně bylo prováděno 

malování schodišť a nátěry schodišťového zábradlí a náhrada krytů radiátorů v čekárnách a 

chodbách. Byla provedena oprava venkovního hlavního schodiště.  

 PO zakoupila dva rentgenologické přístroje, s jejichž montáží souvisela i přestavba 

rentgenologických pracovišť. Dále byl zakoupen glykemický analyzátor, odstředivka pro 

laboratoř, rehabilitačnímu oddělení byl zakoupen přístroj na elektroléčbu a přístroj 

rehabilitačně masážní.  

 

1999 2000 2001 2002

Výnosy 19 961 21 364 20 529 22 984

Náklady 18 961 21 786 19 858 21 732

Hospodářský 

výsledek 1 000 -422 671 1 252
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CERUM

Výnosy 1999 2000 2001 2002 Náklady 1999 2000 2001 2002

tržby z činnosti 9 105 8 444 10 541 11 431 materiál,energie 2 974 3 043 3 257 4 400

provozní dotace 0 0 0 371 služby 1 860 1 568 2 281 3 017

ostatní výnosy 161 271 178 1 062 osobní náklady 3 352 3 339 3 804 4 183

ostatní náklady 89 71 140 139

daň 0 0 0 20

odpisy 818 753 844 953

Celkem 9 266 8 715 10 719 12 865 Celkem 9 093 8 774 10 326 12 711

 

Z rozpočtu města bylo v roce 2002 poskytnuto: 

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši                   371 tis. Kč 

investiční příspěvek do FRIM      200 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlepšený hospodářský výsledek  roku 2002   154 tis. Kč 

v tom   ztráta z hlavní činnosti                - 3 tis. Kč 

zisk z doplňkové činnosti     157 tis. Kč 

 

Rozdělení hospodářského výsledku: 

Fond odměn    30 tis. Kč 

Rezervní fond            124 tis. Kč 

 

Stavy fondů (v tis. Kč) k 1. 1. 2002 k 31. 12. 2002

Fond odměn 0 66

FKSP 74 81

Rezervní fond 3 170

Fond reprodukce majetku 79 364

 
 

             

 

PO v rámci hlavní činnosti zajišťuje provoz Informačního turistického centra 

v prostorách staré radnice. 

 Předmětem doplňkové činnosti je provozování hotelového domu Morava, hotelu 

Tálský mlýn a autokempinku Pilák, dále podnájem pozemků v areálu příměstské rekreační 

oblasti Pilská nádrž, podnájem  nebytových prostor v hotelovém domě Morava a prostor 

restaurace v areálu hotelu Tálský mlýn a zajištění provozu veřejného osvětlení.  

1999 2000 2001 2002

Výnosy 9 266 8 715 10 719 12 865

Náklady 9 093 8 774 10 326 12 711

Hospodářský 

výsledek 173 -59 393 154
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 V hotelovém domě Morava byly realizovány následující úpravy – přestavba 4 pokojů 

na pokoje s vyšším standardem, přestavba 3 kuchyněk na dvoulůžkové pokoje, oprava 

skleněných výplní, výměna krycích lišt a jejich osazení na celé budově, oprava atiky a střešní 

krytiny, vymalování chodby v křídle podnájemců a výměna stěny recepce.  

 V hotelu Tálský mlýn byly provedeny kompletní opravy omítek celého areálu, oprava 

a nátěr střechy vč. výměny některých svodů hotelu i restaurace, nákup plátěné střechy nad 

venkovní posezení, výměna koberce v recepci, vymalování konferenčního sálu 

 V autokempinku PILÁK byly přestaveny původní sociální buňky  na ubytovací 

kapacitu vč. vybavení, rekonstrukce tlakovacího zařízení na nové sociální zařízení. 

 PO byla v r. 2002 pověřena zřizovatelem uspořádáním celostátní sportovní akce Auto 

na háčku. Na tuto akci byl městem poskytnut příspěvek ve výši 371 tis. Kč – pokrytí ztráty 

z této akce.  

 Provozování VO touto příspěvkovou organizací se odráží v nižších nákladech na tuto 

činnost ze strany města a v daňové optimalizaci (DPH). 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

75 

 

Tabulková část 

Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2000 – 2002 
Daň z přidané hodnoty (DPH) 

 

2001 2002 index 02/01

leden  - 3 442  -

únor 6 241 3 728 0,60

březen 3 747 1 739 0,46

duben 2 275 3 458 1,52

květen 5 069 6 383 1,26

červen 4 253 1 333 0,31

červenec 5 768 6 019 1,04

srpen 5 334 8 634 1,62

září 2 107 2 404 1,14

říjen 5 632 4 789 0,85

listopad 4 922 6 210 1,26

prosinec 4 158 4 206 1,01

celkem 49 506 52 345 1,06  
 

 

 

 
 

Daň z přidané hodnoty je daň, která je příjmem města od roku 2001. Z grafu lze vyčíst, že téměř 

shodné výnosy této daně v uvedených letech byly v měsíci červenci, kdy v roce 2002 dosáhly výše 

6.019 tis. Kč, v roce 2001 byly o 251 tis. Kč nižší. Dalším měsícem bylo září, kdy jsou výnosy v roce 

2002 opět vyšší o 297 tis. Kč než v roce 2001, kdy dosáhly výše 2.107 tis. Kč, což je nejnižší výnos 

v roce 2001. 

V prosinci jsou výnosy také téměř na stejné úrovni v daných letech, v roce 2002, kdy byly 4.206 tis. 

Kč, což je ještě méně než nejnižší příjmy v roce 2001. Nejsilnější měsíce na výnosy byly v roce 2001 

únor, červenec a říjen, v roce 2002 srpen, kdy dosáhly výnosy 8.634 tis. Kč, to je největší měsíční 

příjem za uplynulé 2 roky, dále je to měsíc listopad a červenec.  
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Další tabulka znázorňuje daňové výnosy DPH v jednotlivých čtvrtletích ve sledovaných letech.  

 

 

2001 2002 index 02/01

1.čtvrtletí 9 988 8 909 0,89

2.čtvrtletí 11 597 11 174 0,96

3.čtvrtletí 13 209 17 057 1,29

4.čtvrtletí 14 712 15 205 1,03

Celkem 49 506 52 345 1,06

48 000

48 500

49 000

49 500

50 000

50 500

51 000
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Z tabulky je zřejmé, že v prvních dvou čtvrtletích roku 2001 byly daňové výnosy větší než v roce 

2002. V 1. čtvrtletí to je o 11 %, ve 2. čtvrtletí o 4 %. Naopak v dalších čtvrtletích se situace obrátila a 

výnosy této daně jsou vyšší v roce 2002 a to ve 3. čtvrtletí až o 29 %, což činí 3.848 tis. Kč. 

V posledním čtvrtletí jsou to pouze 3 %, tedy 493 tis. Kč.  
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Jak je patrné z grafu, v 1., 2. a 4. čtvrtletí byly příjmy daně z přidané hodnoty na téměř stejné 

úrovni, v jednotlivých čtvrtletích postupně rostly. Ve 3. čtvrtletí příjmy v roce 2002 byly 

výrazně nejvyšší. 

Celkově vzrostly výnosy daně z přidané hodnoty v roce 2002 oproti roku 2001 o 6 %, to činí 

2.839 tis. Kč.  
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Daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvláštní sazbou 
 

2001 2002 index 02/01

leden  - 481  -

únor 671 260 0,39

březen 183 133 0,73

duben 107 132 1,23

květen 183 163 0,89

červen 163 108 0,66

červenec 190 148 0,78

srpen 202 274 1,36

září 163 171 1,05

říjen 186 171 0,92

listopad 179 153 0,85

prosinec 149 149 1,00

Celkem 2 376 2 343 0,99  

Daňové výnosy v letech 2001 a 2002
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Tak jako předchozí DPH je také daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvláštní sazbou novou 

daní a od roku 2001 novým daňovým příjmem města. Celkové daňové příjmy této daně jsou 

ve sledovaných letech zhruba na stejné úrovni, v roce 2001 byly o 33 tis. Kč vyšší. V roce 

2001 nebyly v lednu příjmy z této daně žádné, neboť šlo o novou daň, naopak v roce 2002 

byly příjmy z této daně největší právě v lednu (481 tis. Kč), v ostatních měsících se pohybují 

v obou letech většinou od 100 tis Kč do 200 tis. Kč. Největší výnosy v roce 2001 byly 

v únoru a dosahovaly výše 671 tis. Kč, vyrovnaly tak měsíc leden. Podíváme-li se na graf, 

vidíme, že měsíční výnosy této daně jsou vyrovnané, v některých měsících se téměř kryjí. 

Měsíce květen – červenec byly v roce 2001 oproti  roku 2002 a to po řadě o 11 % (20 tis. Kč, 

34 % (55 tis. Kč) a 22 % (42 tis. Kč). V roce 2002 je největší rozdíl oproti roku 2001 v srpnu, 

kdy výnosy byly větší o 36 %, tj o 72 tis. Kč.  
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Porovnejme i u této daně výnosy v jednotlivých čtvrtletích: 

 

2001 2002 index 02/01

1.čvtrtletí 854 874 1,02

2.čvtrtletí 453 403 0,89

3.čvtrtletí 555 593 1,07

4.čvtrtletí 514 473 0,92

Celkem 2 376 2 343 0,99
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Z tabulky i z grafu vyplývá, že 1. čtvrtletí je v obou letech vyrovnané. V ostatních čtvrtletích 

jsou rozdíly již o něco větší. Například v roce 2001 jsou větší výnosy o 11 % ve 2. čtvrtletí a o 

8 % ve 4. čtvrtletí, naopak ve 3. čtvrtletí je to zase rok 2002, kdy příjmy převyšují rok 2001 o 

7 %. Je vidět, že výnosy se střídaly a v celkové výši jsou v roce 2002 o 1 % nižší oproti roku 

2001. 
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Daň z příjmů fyzických osob z podnikání 
 

 
2001 2002 index 02/01

leden 958 250  -

únor 316 68 0,22

březen 440 585 1,33

duben 1412 1218 0,86

květen 1 - -

červen 90 - -

červenec 1069 1207 1,13

srpen 26 60 2,31

září 239 1429 5,98

říjen 336 116 0,35

listopad 69 60 0,87

prosinec 625 572 0,92

celkem 5581 5565 1,00  
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Sledujeme-li trend vývoje této daně v uvedených letech, můžeme konstatovat, že výnosy 

v jednotlivých měsících roku 2001 jsou vyšší oproti roku 2002 vyjma měsíců března, 

července – září, kdy příjmy z této daně byly v roce 2002 vyšší a to v březnu o 33 %, což 

představuje částku 145 tis. Kč, v červenci o 13 %, což je o 138 tis. Kč více, v srpnu dokonce o 

131 %, kdy ovšem daňové výnosy byly nejnižší ze všech měsíců v uvedených letech kromě 

května a nedosáhly ani 100 tis.Kč. V září činil rozdíl mezi výnosy v roce 2001 a 2002 1.190 

tis. Kč. Tento výnos byl v roce 2002 také největší (1.429 tis. Kč). V květnu a červnu nebyly 

v roce 2002 příjmy z této daně žádné, v roce 2001 nedosáhly ani 100 tis. Kč, v květnu činily 

pouze 1 tis. Kč.  

Celkové příjmy daně fyzických osob z podnikání jsou za porovnávané roky téměř na stejné 

úrovni, v roce 2002 byly jen o 16 tis. Kč nižší.  
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Následující graf a tabulka ukazují názorně, jak se v jednotlivých čtvrtletích v letech 2001 a 

2002 pohybovaly daňové výnosy daně z příjmů fyzických osob z podnikání. 

2001 2002 index 02/01

1.čtvrtletí 1 714 903 0,53

2.čtvrtletí 1 503 1 218 0,81

3.čtvrtletí 1 334 2 696 2,02

4.čtvrtletí 1 030 748 0,73

Celkem 5 581 5 565 1,00
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5 560

5 565

5 570

5 575

5 580

5 585

2001 2002

Celkové výnosy daně

 
 

 

 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že v roce 2001 byly příjmy z daně rovnoměrnější, 

pohybovaly se kolem 1 mil. Kč, i když postupně v jednotlivých čtvrtletích klesaly. V roce 

2002 byly příjmy kolísavé. V 1. a 4. čtvrtletí nedosáhly ani částky1 mil. Kč. Výnosy ve 2. 

čtvrtletí se sice dostaly na 1 mil. Kč, ale stále byly pod úrovní roku 2001. Teprve ve 3. 

čtvrtletí byl vyrovnán pokles, který byl do té doby ve výnosech této daně. Příjmy dosáhly 

2.696 tis. Kč, což odpovídalo 202 % v daném období v porovnání s rokem předchozím. 

Příjmy byly o polovinu větší než ve stejném období roku 2001, v procentech to představuje 

102 %. 

Celkově jsou roku 2001 a 2002 téměř vyrovnané, i když rok 2002 byl v příjmech daně 

z příjmů FO z podnikání mírně pod úrovní roku 2001.  
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Daň z příjmů fyzických osob – 30 % výnosu záloh 

 
2001 2002 index 02/01

leden - 1 400  -

únor - 82 -

březen 76 974 12,82

duben 377 - -

květen 870 1 584 1,82

červen 3 789 1 385 0,37

červenec 3 110 5 044 1,62

srpen 409 1 306 3,19

září 1 016 310 0,31

říjen 268 244 0,91

listopad 743 97 0,13

prosinec 2 002 1 659 0,83

celkem 12 660 14 085 1,11  

 

 

 
Daň z příjmů fyzických osob – 30 % výnosu záloh je daň nová od roku 2001. První dva 

měsíce proto nebyly příjmy žádné, pak od března do července postupně rostou až na nejvyšší 

měsíční částku v roce 2001 a to 3.789 tis. Kč. Následuje pokles až na 409 tis. Kč, kdy výnosy 

opět rostou. V roce 2002 je vývoj příjmů této daně kolísající, jeden měsíc příjmy rostou, 

druhý klesají. Největší hodnotu mají v červenci, kdy dosahují výše 5.044 tis. Kč, což je o 

1.934 tis. Kč více jak ve stejném měsíci roku 2001. Následuje prudký pokles, v listopadu jsou 

výnosy jen 97 tis. Kč. V prosinci došlo k nárůstu, ale výnosy jsou přesto nižší o 343 tis. Kč 

než v prosinci roku 2001. 

Celkově jsou výnosy daně z příjmů fyzických osob – 30 % výnosu záloh v roce 2002 vyšší 

oproti roku 2001 o 1.425 tis. Kč, to je o 11 %.  
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I u této daně porovnáme v následující tabulce výnosy daně v jednotlivých čtvrtletích 

sledovaných let. 

2001 2002 index 02/01

1.čtvrtletí 76 2 456 32,32

2.čtvrtletí 5 036 2 969 0,59

3.čtvrtletí 4 535 6 660 1,47

4.čtvrtletí 3 013 2 000 0,66

Celkem 12 660 14 085 1,11
11 500
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12 500

13 000

13 500

14 000

14 500

2001 2002

 
 

Jak vidíme z tabulky a níže uvedeného grafu, v 1. čtvrtletí roku 2002 překročily výnosy daně 

výrazně příjmy této daně v témž čtvrtletí roku 2001, kdy šlo o novou daň. Ve 2. čtvrtletí jsou 

výnosy v roce 2001 téměř o ½ vyšší jak v roce 2002. Ve 3. čtvrtletí byly vyšší příjmy v roce 

2002, kdy dosáhly výše 6.660 tis. Kč, což je nejvíce za rok 2002, o 47 % více jak ve stejném 

období roku 2001. Ve 4. čtvrtletí jsou výnosy opět vyšší v roce 2001, a to o 1.013 tis. Kč, což 

činí 151 % roku 2002. 
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U následujících daní lze porovnat delší časové období, neboť nejde o daně, které jsou 

příjmem města pouze od roku 2001. 

 

Daň z příjmů právnických osob 

 

 
2000 2001 2002 index 02/00 index 01/00

leden 556 506 1 807 3,25 3,57

únor 931 1 223 524 0,56 0,43

březen 1 837 1 389 4 487 2,44 3,23

duben 2 405 2 755 1 386 0,58 0,50

květen 1 157 770 195 0,17 0,25

červen 965 1 850 424 0,44 0,23

červenec 12 209 9 336 13 967 1,14 1,50

srpen  -  -  -  -  -

září  - 3 720 6 069  - 1,63

říjen 3 380 3 363 1 294 0,38 0,38

listopad 1 926 416 452 0,23 1,09

prosinec 2 885 3 847 4 246 1,47 1,10

celkem 28 251 29 175 34 851 1,23 1,19  
 

 

Pokud sledujeme křivku vývoje daňových výnosů v jednotlivých letech, je zřejmé, že trend 

vývoje výnosů daně z příjmů právnických osob je poměrně stejný s určitými odchylkami 

v některých měsících. Ve všech letech jsou příjmy v měsíci srpnu nulové. Největší výnosy 

jsou v červenci, což souvisí s podáním daňového přiznání do konce června.  

V roce 2000 výnosy pozvolna rostly až na částku 2.405 tis. Kč v dubnu, pak klesají a 

v červenci dosáhly maximální výše 12.209 tis. Kč. V říjnu stouply z nuly na 3.380 tis. Kč, 

v listopadu opět klesají, v prosinci jsou na výši 2.885 tis. Kč.  

 

Daňové výnosy v letech 2000 - 2002
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Rok 2001 téměř kopíruje rok 2000 až do září, kdy v roce 2000 byly příjmy nulové, v roce 

2001 dosáhly částky 3.720 tis. Kč. V říjnu a prosinci přesáhly příjmy 3 mil. Kč., naopak 

v listopadu dochází k poklesu jen na částku 416 tis. Kč.  

V roce 2002 jsou výkyvy oproti rokům předchozím větší. V lednu byly výnosy téměř 3,5krát 

vyšší než v letech 2000-2001. V únoru dochází k poklesu, v březnu dosahují výnosy 4.487 tis. 

Kč a opět klesají na nejnižší měsíční příjem v květnu, a to na 195 tis. Kč. V červenci dosahují 

téměř 14 mil. Kč, což je za sledované roky nejvyšší částka. Oproti roku 2000 je to o 1.758 tis. 

Kč více (o 14 %), oproti roku 2001 o 4.631 tis. Kč (o 50 %). V září jsou výnosy na 6 mil. Kč, 

potom do listopadu klesají, v prosinci jsou přibližně na stejné úrovni měsíce března (4,2  mil. 

Kč). 

         

 

 

 

 

 Celkově lze říci, že daň z příjmů právnických osob má od roku 2000 vzrůstající tendenci. 

V roce 2001 byly příjmy vyšší o 3 % jak v roce 2000 (tj. o 924 tis. Kč), v roce 2002 o 23 % 

(tj. o 6.600 tis. Kč) oproti roku 2000, ve srovnání s rokem 2001 pak o 19 % (tj. o 5.676 tis. 

Kč). 

 

 
2000 2001 2002 index 02/00 index 02/01

1.čtvrtletí 3 324 3 118 6 818 2,05 2,19

2.čtvrtletí 4 527 5 375 2 005 0,44 0,37

3.čtvrtletí 12 209 13 056 20 036 1,64 1,53

4.čtvrtletí 8 191 7 626 5 992 0,73 0,79

Celkem 28 251 29 175 34 851 1,23 1,19  
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Dle následujícího grafu vidíme, že 1. a 2. čtvrtletí v jednotlivých letech bylo celkem 

vyrovnané  a na rok 2002, kdy v 1. čtvrtletí příjmy převyšovaly výnosy let předchozích o více 

jak 3 mil. Kč a ve 2 čtvrtletí byly naopak nižší o více jak 2,5 mil. Kč. 3. čtvrtletí výnosností 

převyšovalo ve všech letech, roky 2000 a 2001 byly na stejné úrovni, lišily se pouze o  847 

tis. Kč. V roce 2002 dosáhly 20 mil. Kč, což je oproti předchozím letům více o 7 mil. Kč. 

Poslední čtvrtletí je v letech 2000 – 2001 vyrovnané, výnosy se pohybují kolem 8 mil. Kč, 

v roce 2002 poklesly na 6 mil. Kč.  
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Daň ze závislé činnosti 

 
2000 2001 2002 index 02/00 index 02/01

leden 524 703 3 269 6,24 4,65

únor 5 290 2 815 2 133 0,40 0,76

březen 2 448 3 200 1 958 0,80 0,61

duben 561 361 2 707 4,83 7,50

květen 778 3 035 2 873 3,69 0,95

červen 5 846 2 742 1 114 0,19 0,41

červenec 1 427 2 417 3 296 2,31 1,36

srpen 5 414 2 198 4 765 0,88 2,17

září 679 2 012 2 635 3,88 1,31

říjen 5 861 2 627 2 807 0,48 1,07

listopad 985 2 397 2 842 2,89 1,19

prosinec 7 754 2 913 3 703 0,48 1,27

celkem 37 567 27 420 34 102 0,91 1,24  
 

 

Z grafu je zřejmé, že v roce 2000 měly výnosy daně ze závislé činnosti kolísající charakter. 

Jeden měsíc nedosáhly ani 1 mil. Kč, v následujícím měsíci prudce stouply až nad 5 mil. Kč. 

Nejnižší výnosy byly v lednu (524 tis. Kč), dubnu (561 tis. Kč) a v květnu (778 tis. Kč), 

největší pak v prosinci  (7.754 tis. Kč). Začátkem roku 2001 příjmy kolísaly, od května byly 

celkem vyrovnané, k větším výkyvům nedocházelo. Výnosy se pohybovaly měsíčně kolem  

2-3 mil. Kč. Nejnižší příjmy této daně byly za porovnávané roky v dubnu, kdy jejich výše 

dosáhla pouze 361 tis. Kč.  

V roce 2002 vidíme také výkyvy v jednotlivých měsících, ale nejsou tak výrazné jako v roce 

2000. Příjmy neklesly pod 1 mil. Kč, ovšem nedosáhly v jednotlivých měsících částky 5 mil. 

Kč. Nejvyšší byly v srpnu (4.765 tis. Kč), nejnižší pak v červnu (1.114 tis. Kč). 

Celkově lez říci, že nejnižší byly příjmy z daně ze závislé činnosti v roce 2001, kdy nedosáhly 

výše 30 mil. Kč, přičemž v roce 2000 a 2002 byla tato částka překročena. V porovnání 

Daňové výnosy v letech 2000 - 2002
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s rokem 2002 byly o 24 % nižší. V roce 2000 byly výnosy nejvyšší, částka 37.767 tis. Kč 

odpovídá 110 % ve srovnání s rokem 2002.  

Porovnání výnosů daně ze závislé činnosti v jednotlivých čtvrtletích 

 

 
2000 2001 2002 index 02/00 index 02/01

1.čtvrtletí 8 262 6 718 7 360 0,89 1,10

2.čtvrtletí 7 185 6 138 6 694 0,93 1,09

3.čtvrtletí 7 520 6 627 10 696 1,42 1,61

4.čtvrtletí 14 600 7 937 9 352 0,64 1,18

Celkem 37 567 27 420 34 102 0,91 1,24  

 

 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

2000 2001 2002

Celkové výnosy daně

1.čtvrtletí
2.čtvrtletí

3.čtvrtletí
4.čtvrtletí

2000

2001

2002

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

Porovnání výnosů daně ze závislé 

činnosti v jednotlivých čtvrtletích 



 

88 

V porovnání s rokem 2000 byly výnosy ve všech čtvrtletích roku 2002 nižší kromě 3. 

čtvrtletí, ve kterém byly o 3.176 tis. Kč vyšší, tj. o 42 % více. Největší rozdíl mezi příjmy 

v jednotlivých čtvrtletích byl ve 4. čtvrtletí, kdy příjmy v roce 200 byly o 5.248 tis. Kč vyšší 

jak v roce 2002, což odpovídá 49 % příjmů roku 2002. 

Porovnáme-li příjmy roku 2002 s rokem 2001, pak jsou tyto příjmy větší v  roce 2002 jak 

celkově, tak ve všech čtvrtletích. Největší rozdíl je ve 3. čtvrtletí, kdy výnosy v roce 2002 

byly o 4.069 tis. Kč větší, což činí 38 % příjmů roku 2002.  

V 1. a 2. čtvrtletí uvedených let jsou výnosy téměř vyrovnané, ve 3. a 4. čtvrtletí jsou výkyvy 

větší, ve 3. čtvrtletí zejména v roce 2002, ve 4. čtvrtletí je to rok 2000.  

 

 

Daň z nemovitostí 

 
2000 2001 2002 index 01/00 index 02/00

leden 28 300 49 10,71 1,75

únor 276 27 7 0,10 0,03

březen 178 34 34 0,19 0,19

duben 6 - - - -

květen - 10 3 - -

červen 2 555 2 436 2 200 0,95 0,86

červenec 1 491 1 725 1 902 1,16 1,28

srpen 167 71 121 0,43 0,72

září 67 275 262 4,10 3,91

říjen 1 952 1 694 1 682 0,87 0,86

listopad 49 43 19 0,88 0,39

prosinec 1 995 1 974 1 963 0,99 0,98

celkem 8 764 8 589 8 242 0,98 0,94  
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Daň z nemovitostí má ve všech uvedených letech v jednotlivých měsících poměrně stejné 

výnosy a trend vývoje této daně je stejný ve všech letech. Největší příjmy jsou v měsíci 

červnu, což souvisí s termínem úhrady plátců daně do 31. května. Výše výnosů dosáhla ve 

všech sledovaných letech přes 2 mil. Kč, i když jejich výše od roku 2000 postupně klesá. 

Naopak v červenci má výše příjmů rostoucí vývoj, částky se pohybují nad 1 mil. Kč. Další 

měsíce, kdy příjmy vystoupily nad 1 mil. Kč jsou měsíce říjen a prosinec. V říjnu v roce 2000 

činily téměř 2 mil. Kč, v ostatních letech 1,6 mil. Kč. V prosinci pak ve všech letech dosáhly 

1,9 mil. Kč. I v těchto měsících můžeme sledovat jejich klesající tendenci od roku 2000. 

 

 

 

Celkové výnosy této daně ve sledovaných letech dosahují výše 8 mil. Kč, ovšem od roku 

2000 klesají. V roce 2001 byla částka 8.589 tis. Kč  nižší oproti roku 2000 o 175 tis. Kč (o 2 

%), v roce 2002 byly výnosy oproti roku 2000 nižší již o 522 tis. Kč (o 6 %). Porovnáme-li 

rok 2001 a 2002, klesly příjmy daně z nemovitostí v roce 2002 o 377 tis. Kč (tj. o 4 %). 

Tento pokles je možné částečně zdůvodnit osvobozením bytů převedených do osobního 

vlastnictví z vlastnictví družstva,  toto osvobození bylo zákonem stanoveno na 2 roky.  

 

Porovnání výnosů daně z nemovitostí v jednotlivých čtvrtletích 

 

 
2000 2001 2002 index 02/00 index 02/01

1.čtvrtletí 482 361 90 0,19 0,25

2.čtvrtletí 2 561 2 446 2 203 0,86 0,90

3.čtvrtletí 1 725 2 071 2 285 1,32 1,10

4.čtvrtletí 3 996 3 711 3 664 0,92 0,99

Celkem 8 764 8 589 8 242 0,94 0,96  
 

 

 

Sledujeme-li následující graf vývoje této daně v jednotlivých čtvrtletích, lze říci, že výnosy 

jsou zhruba na stejné úrovni v jednotlivých čtvrtletích.  V 1. čtvrtletí jsou výnosy minimální, 

ve 2. čtvrtletí dosahují výše 2,5 mil. Kč, i když v jednotlivých letech klesají až na 2,2 mil Kč 

v roce 2002. Ve 3. čtvrtletí příjmy postupně rostou z částky 1,7 mil Kč v roce 2000 až na 2,2 

mil Kč v roce 2002. 4. čtvrtletí je výnosově nejlepší, příjmy se blíží 4 mil. Kč, avšak od roku 

2002 je tento pokles na 3,7 mil. Kč v roce 2001, v roce 2002 na částku 3,6 mil. Kč.  
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