
 Z P R Á V A 

 
pro zasedání Zastupitelstva města Prachatice, které se koná dne 16.12. 2014 

 

K bodu: Rozpočtová opatření č. 113 – č. 150 /2014 

 

Zprávu zpracoval: Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru 

 

Zprávu předkládá: Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru 

___________________________________________________________________________ 
 

Rozpočtové opatření č. 113 

 

§ 3319 – Kultura jinde neuvedená 

„Slavnosti solné Zlaté stezky 2014“  
 

Navýšení finanční rezervy pol. 8115 (vratka do rezervy viz. RO č. 27) 950 000,- Kč 

Navýšení finanční rezervy pol. 8115 (odvod DPH-sponzoři, elektrika) 156 826,- Kč 

Navýšení výdajů na § 3319, pol. 5169, ORG 611 69 024,- Kč 

Celkem: 1 175 850,- Kč 

Krytí: 

Navýšení příjmů na pol. 4122, ORG 611 (grant JČ kraje) 40 000,- Kč 

Navýšení příjmů na § 3319, pol. 2111, ORG 611 (poplatek za elektr. vč.DPH) 31 200,- Kč 

Navýšení příjmů na § 3319, pol. 2111, ORG 611 (vstupné – nad 800 000,-)  117 540,- Kč 

Navýšení příjmů na § 3319, pol. 2111, ORG 611 (sponzoři vč. DPH)  872 410,- Kč 

Navýšení příjmů na § 3319, pol. 2111, ORG 611 (nevyzvednuté rezerv.popl.) 20 000,- Kč 

Navýšení příjmů na pol. 1343, ORG 611 (poplatky z místa) 4 700,- Kč 

Celkem: 1 175 850,- Kč 

 

Jedná se o vyúčtování Slavností solné Zlaté stezky v roce 2014. Rozpočtovým opatřením  

č. 27 jsme si půjčili z rezervy 950 000,- Kč. Po provedeném vyúčtování vracíme tuto částku do rezervy 

města.  

 

 

Rozpočtové opatření č. 114 

 

§ 2212 – Pozemní komunikace 

Zapojení příjmů – pojistná událost 

 

Navýšení výdajů na § 2212, pol. 5171 13 012,- Kč 

Krytí: 

Navýšení příjmů na § 2212, pol. 2324 13 012,- Kč 

                   

Jedná se o zapojení  příjmů z úhrady za pojistnou událost – nabouraný sloup veřejného osvětlení v ulici  SNP 

a v ulici Zlatá stezka. Finanční plnění je z pojistné smlouvy viníka dopravní nehody.  

 

 

Rozpočtové opatření č. 115 

 

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek  

Zapojení příjmů – pojistná událost 

 

Navýšení výdajů na § 5311, pol. 5171 68 568,- Kč 

Navýšení výdajů na § 5311, pol. 5169 16 438,- Kč 

Krytí: 

Navýšení příjmů na § 5311, pol. 2324 85 006,- Kč 



                   

Jedná se o navýšení příjmů z úhrady za pojistnou událost – nabourané auto Fiat SPZ 3C 801-77 Městské 

policie. Finanční plnění je z pojistné smlouvy viníka dopravní nehody. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 116 

 

§ 3113 – Základní školy 

Narovnání účetních odpisů příspěvkové organizace ZŠ Prachatice Zlatá stezka 240 

 

Navýšení výdajů na § 31131, pol. 5331, org. 311 (odpisy) 14 006,- Kč 

Krytí:  

Navýšení příjmů na § 31131, pol. 2122 (vratka z odpisů) 14 006,- Kč 

 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu změny odpisového plánu ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 

na rok 2014. Změna odpisového plánu (z důvodu pořízení nového majetku) je předložena na jednání RM dne 

20.10.2014. Tímto rozpočtovým opatřením dochází k narovnání již schválených účetních odpisů v rozpočtu 

města. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 117 

  

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek 

Odkup projektové dokumentace na opravu kaple – lokalita Lázně svaté Markéty 

 

Navýšení výdajů na § 3322, pol. 6121 55 000,- Kč 

Krytí:  

Finanční rezerva města, pol. 8115 55 000,- Kč 

 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu odkupu již zpracované projektové dokumentace na 

opravu kaple v lokalitě Lázní svaté Markéty. 

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 15.9. 2014 odkup pozemku č. parc. st. 466 o výměře 

48 m2 včetně stavby kaple umístěné na tomto pozemku a  pozemku č. parc. 1061/4 o výměře  85 m2 

odděleného z pozemku č. parc. 1061/1 dle geometrického plánu 3412-166/2014 vše k.ú. Prachatice od 

společnosti Resort sv. Markéty Prachatice a.s. ze cenu celkem 900,- Kč, z toho: pozemek č. parc. st. 466 o 

výměře 48 m2 za cenu   200,- Kč, pozemek č. parc. 1061/4 o výměře 85 m2 za cenu 100,- Kč, stavba kaple 

na pozemku č. parc. st. 466   za cenu  600,- Kč a dále zřízení úplatného věcného břemene – služebnosti 

cesty na pozemku č. parc. 1064/2  ve prospěch vlastníka pozemku č. parc. st. 466 a vlastníka pozemku č. 

parc.1061/4 odděleného z pozemku č. parc. 1061/1 dle geometrického plánu 3412-166/2014, vše k.ú. 

Prachatice, za cenu 100,- Kč. 

Na opravu této kaple existuje projektová dokumentace, kterou nechala v roce 2010 zpracovat společnost 

Resort sv. Markéty Prachatice a.s. Dle doložených faktur z roku 2010 a 2011 (zpracování stavebně 

technického průzkumu, SHP a dokumentace stávajícího stavu kaple sv. Markéty v Prachaticích - 54.000,- 

Kč, obstarání souhlasu s provedením ohlášených udržovacích prací na stavbě kaple sv. Markéty 

v Prachaticích - 14.400,- Kč, vypracování projektové dokumentace pro ohlášení a zadání stavby 

Rekonstrukce kaple sv. Markéty Prachatice - 30.000,- Kč) vynaložila společnost Resort sv. Markéty 

Prachatice a.s. na přípravu opravy kaple celkem 98.400,- Kč. Po několika konzultacích byla předjednána 

cena 55.000,- Kč, za kterou by město Prachatice, v případě schválení tohoto rozpočtového opatření, 

odkoupilo již zpracovanou projektovou dokumentaci, která je momentálně ve vlastnictví Resortu sv. 

Markéty. Projektová dokumentace následně bude městem Prachatice, jakožto novým vlastníkem kaple, 

aktualizována a v aktualizované podobě využita k realizaci opravy kaple. Aktualizace PD je nezbytná z 

důvodu zejm. reagování na aktuální stavební stav kaple (PD byla zpracována před 4 lety, kaple bez údržby 

chátrá) a z důvodu nutnosti v PD vymezit zařízení staveniště na pozemcích města Prachatice (nikoli Resortu 

sv. Markéty Prachatice a.s.). V případě neodkoupení stávajícího projektu by bylo třeba pořídit zcela novou 

projektovou dokumentaci od počátku, včetně zaměření stávajících stavů i zpracování stavebně historického 

průzkumu - kaple je kulturní památkou.  

 



Rozpočtové opatření č. 118 

  

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 

Zapojení dotace MF na výdaje na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí 
 

Navýšení výdajů na: 

§ 6115, pol. 5011, ÚZ 98187 37 000,- Kč 

§ 6115, pol. 5021, ÚZ 98187 119 700,- Kč 

§ 6115, pol. 5031, ÚZ 98187 7 000,- Kč 

§ 6115, pol. 5032, ÚZ 98187 2 700,- Kč 

§ 6115, pol. 5139, ÚZ 98187 6 000,- Kč 

§ 6115, pol. 5156, ÚZ 98187 3 100,- Kč 

§ 6115, pol. 5161, ÚZ 98187 2 500,- Kč 

§ 6115, pol. 5164, ÚZ 98187 20 000,- Kč 

§ 6115, pol. 5175, ÚZ 98187 11 000,- Kč 

Celkem: 209 000,- Kč 

Krytí: 

Navýšení příjmů na pol. 4111, ÚZ 98187 209 000,- Kč 

 

Dotace Ministerstva financí –  na výdaje na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí. 

 
 
Rozpočtové opatření č. 119 

  
§ 2212 – Pozemní komunikace 

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací v sídlišti Zvolenská (za Sparem), 

Prachatice 

 

Navýšení výdajů na § 2212 pol. 6121, org. 1404 189 728,- Kč 

Krytí: 

Ponížení výdajů na § 2212, pol. 5171 99 520,- Kč 

Ponížení výdajů na § 2310, pol. 5171 90 208,- Kč 

 

Jedná se pouze o přesun mezi §§ a položkami v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2014 dle platné 

rozpočtové skladby. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 120 

 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

Předláždění chodníku v ulici Zahradní 

 

Navýšení výdajů na § 2219 pol. 5171 527 500,- Kč 

Krytí: 

Ponížení výdajů na § 2212, pol. 5171 527 500,- Kč 

 

Jedná se o přesun mezi §§ v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2014 dle platné rozpočtové skladby. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 121 

 

§ 3632 – Pohřebnictví 

Cesty hřbitov – rozšíření míst v urnovém háji 

 

Navýšení výdajů na § 3632 pol. 6121 50 255,- Kč 

Krytí: 

Ponížení výdajů na § 3632, pol. 5171 50 255,- Kč 



 

Jedná se pouze o přesun v rámci §  mezi položkami schváleného rozpočtu města na rok 2014 dle platné 

rozpočtové skladby. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 122 

 

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 

Narovnání účetních odpisů příspěvkové organizace Sportovní zařízení Prachatice 

 

Navýšení výdajů na § 3412 pol. 5331 86 524,- Kč 

Krytí: 

Navýšení příjmů na § 3412, pol. 2122 86 524,- Kč 

 

Rada města Prachatice na svém jednání dne 10.2.2014 schválila usnesením č. 2780/2014 odpisový plán 

příspěvkové organizace Sportovní zařízení Prachatice na rok 2014 ve výši 2 923 200,- Kč. K 30.9.2014 

došlo k přepočtu účetních odpisů vzhledem k níže uvedeným změnám v majetku organizace, které nastaly 

v průběhu roku 2014. 

 01.02.2014 Soubor mobiliáře pro víceúčelové hřiště zařazení 

 01.02.2014 Soubor mobiliáře pro volejbalové hřiště zařazení 

 01.02.2014 Stavba víceúčelového hřiště   zařazení 

 30.09.2014 Veřejný Whirpool    technické zhodnocení  

 30.09.2014 Sekačka AGKR 1600    ruční editace odpisů 

 30.09.2014 Elektrický čisticí stroj    ruční editace odpisů 

 30.09.2014 Travní traktor W2939/122   ruční editace odpisů  

V aktualizovaném odpisovém plánu pro rok 2014 jsou vyčísleny účetní odpisy v celkové výši 3 009 724,00 

Kč.  Rozdíl mezi předběžným a aktuálním odpisovým plánem je 86 524,- Kč. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 123 

 

§ 6171 – Místní správa 

Nákup softwaru – poštovní server ICEWARP 

 

Navýšení výdajů na § 6171, pol. 6111 105 000,- Kč 

Krytí:  

Ponížení výdajů na § 6171, pol. 5172 105 000,- Kč 

 

Komentář (důvodová zpráva): 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu snížení mandatorních výdajů na správu a údržbu 

poštovního serveru MěÚ o 50%. Nákupem nového serveru bude možné aktivně využívat datové úložiště pro 

zasílání příloh s větším objemem dat, kdy je tato služba v současné době suplována externími úložišti typu 

uschovna.cz, uloz.to apod. Server obsahuje vlastní klienty pro komunikaci s poštovním serverem a tím 

nebude nutná jednorázová investice cca 320 000,- Kč v roce 2015 pro nákup MS Office 2013, z důvodu 

ukončení podpory MS Office 2003 k 8.4.2014 a tím i MS Outlook 2003, který slouží jako klient pro 

komunikaci s poštovním serverem.  

 

 

Rozpočtové opatření č. 124 

 

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 

Vrácení podílu z dotace do rozpočtu Sportovního zařízení - pořízení dětského herního prvku (Hulák) 

 

Navýšení výdajů na § 3412 pol. 5331 31 269,- Kč 

Krytí: 

Ponížení výdajů na § 3639, pol. 5171 31 269,- Kč 

 



Jedná se o vrácení podílu z dotace Dobrovolného svazku obcí Prachaticko – pořízení dětského herního prvku 

na veřejném koupališti Hulák. Náklady na pořízení herního prvku uhradila příspěvková organizace 

Sportovní zařízení Prachatice v plné výši a tímto přesunem dochází k převodu dotace zpět do rozpočtu 

organizace. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 125 

 

§ 3632 – Pohřebnictví 

Přeúčtování nákladů na pořízení technického vybavení hřbitova 

 

Navýšení výdajů na § 3632 pol. 6122 45 990,- Kč 

Krytí: 

Ponížení výdajů na § 3632, pol. 5137 45 990,- Kč 

 

Jedná se o přeúčtování nákladů na pořízení technického vybavení hřbitova (vysavač listí s drtičem) dle 

platné rozpočtové skladby. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 126 

 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 

Zapojení příjmů za užívání veřejných WC  

 

Navýšení výdajů na § 3639 pol. 5151 25 263,- Kč 

Navýšení finanční rezervy města pol. 8115 (DPH) 5 307,- Kč 

Krytí: 

Navýšení příjmů na § 3639 pol. 2111 30 570,- Kč 

 

Jedná se o zapojení příjmů za užívání veřejných WC v období leden – září 2014 do rozpočtu města. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 127 

 

§ 3632 – Pohřebnictví 

Zapojení příjmů za využívání pietní síně a chladícího zařízení na hřbitově 

 

Navýšení výdajů na § 3632 pol. 5139 60 480,- Kč 

Navýšení finanční rezervy města pol. 8115 (DPH, platba prosinec 2013) 23 227,- Kč 

Krytí: 

Navýšení příjmů na § 3632 pol. 2132 83 707,- Kč 

 

Jedná se o zapojení navýšení příjmů za využívání pietní síně a chladícího zařízení na městském hřbitově za 

období prosinec 2013 (úhrada leden 2014) a leden – září 2014. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 128 

 

§ 3612 - Bytové hospodářství 

Převod rozpočtovaných finančních prostředků – z § 3613 na § 3612 (PD zateplení DPS Skalka) 

 

Navýšení výdajů na § 3612, pol. 6121, org. 1406 315 810,- Kč 

Krytí: 

Ponížení výdajů na § 3613, pol. 6121, org. 1406 315 810,- Kč 

 



Z důvodu správného zaúčtování se jedná o přesun finančních prostředků z § 3613 - Nebytového 

hospodářství na § 3612 - Bytové hospodářství. Prostředky byly RO č. 92 určeny na vypracování PD pro 

provedení stavby a související inženýrské činnosti na akci – Zateplení DPS Skalka, Prachatice.  
 

 

Rozpočtové opatření č. 129 

 

§ 3319 – Kultura jinde neuvedená 

Ples města 2015 

 

Navýšení výdajů na § 3319, pol. 5169, org. 618 85 000,- Kč  

Krytí:  

Navýšení příjmů na § 3319, pol. 2111, org. 618 85 000,- Kč  

 

Jedná se o převod finančních prostředků  - sponzorských darů na úhradu výdajů spojených  

s pořádáním plesu města, který se koná v roce 2015, ale výdaje budou použity ještě v letošním roce.  

 

 

Rozpočtové opatření č. 130 

 
§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 

Navýšení provozního příspěvku 

 

Navýšení výdajů na § 3412 pol. 5331 345 000,- Kč 

Krytí: 

Finanční rezerva města, pol. 8115 345 000,- Kč 

 
Důvodová zpráva:  

Nepříznivé klimatické podmínky letošního roku způsobily závažný propad návštěvnosti a s tím spojených 

tržeb na veřejném koupališti Hulák. Přestože náklady jsou srovnatelné s předešlými roky, z provozních 

statistik od roku 2008 je patrné, že tržby a průměrná návštěvnost v roce 2014 jsou nižší téměř o 60 %.  Z 

uvedených důvodů je potřebné dofinancování ušlých tržeb na průměrnou výši, tj. o 345 tis.Kč Kč. 

 
 
Rozpočtové opatření č. 131 

 
§ 2212 – Pozemní komunikace 

Zapojení příjmů - pojistná událost 

 

Navýšení výdajů na § 2212 pol. 5171 19 289,- Kč 

Krytí: 

Navýšení příjmů na § 2212 pol. 2324 19 289,- Kč 

 

Jedná se o zapojení příjmů z úhrady za pojistnou událost – poničení majetku města (sloup VO - Velké 

náměstí). 

 

 

Rozpočtové opatření č. 132 

 

§ 2310 – Vodní hospodářství – pitná voda 

Akce Fefry – oplocení a oprava sběrného objektu (vodojem, studny) 

 

Navýšení výdajů na § 2310 pol. 5171 220 000,- Kč 

Krytí: 

Ponížení výdajů na § 2310, pol. 6121 220 000,- Kč 

 



Jedná se pouze o přesun mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2014 dle platné 

rozpočtové skladby. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 133 

 

§ 4349 – Ostatní sociální péče 

Zapojení příjmů ze vstupného na Seniorském bálu do výdajů 

 

Navýšení výdajů na § 4349, pol. 5021, org.123 16 096,- Kč 

Krytí: 

Navýšení příjmů na § 4349, pol. 2111, org.123 16 096,- Kč  

                                                                                                                                       

V tomto rozpočtovém opatření se jedná se o zapojení příjmů ze vstupného na Seniorském bálu do výdajů. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 134 

 

§ 3314 – Knihovna 

Investiční příspěvek pro Městskou knihovnu Prachatice na nákup osobního automobilu  

 

Navýšení výdajů na § 3314, pol. 6351 (investiční transfery zřízeným p.o.) 125 000,- Kč 

Krytí: 

Finanční rezerva města, pol. 8115 125 000,- Kč 

 
Důvodová zpráva:  

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu dopravní nehody osobního automobilu Škoda Fabia 

Combi r.v. 2003 (reg.značka: 1C2 0410) ve vlastnictví Městské knihovny Prachatice. Pojišťovnou 

Kooperativa, a.s., na základě havarijního pojištění vozidla, došlo k likvidaci pojistné události. Tato likvidace 

byla provedena formou totální škody na vozidle (pojišťovna Kooperativa, a.s.). Pozn. vozidlo bylo účetně 

odepsáno v roce 2009. 

Ředitelka Městské knihovny žádá o nákup nového osobního automobilu – Peugeot Partner Tepee, verze 

Active 1.6 HDI 92k od firmy HS Auto, s.r.o.. Cena včetně DPH: 378.000,- Kč (v ceně: sada zimních 

pneumatik Michelin Alpin A4 včetně plechových disků, prosklené zadní křídlové dveře, parkovací asistent). 

Po praktickém, ekonomickém, technickém přezkoumání a vyhodnocení doby dodání automobilu pro 

efektivní využití Městskou knihovnou Prachatice navrhuje nevypisovat výběrové řízení a přímo pořídit 

automobil PEUGEOT PARTNER TEPEE od firmy  HS AUTO s.r.o., Koncesionář PEUGEOT,  Husova 

1415, 370 05 České Budějovice s následným finančním pokrytím: 

 

Finanční krytí by proběhlo následujícím způsobem: 

MěK Prachatice (investiční fond) 200.000,- Kč 

Kooperativa pojišťovna, a.s. (pojistné plnění) 23.000,- Kč 

Zaměstnankyně MěK (spoluúčast) 5.000,- Kč 

p. Emil Hauptman (koupě poškozeného vozidla) 25.000,- Kč 

Město Prachatice (dofinancování ceny – viz. toto RO) 125.000,- Kč 

Celkem: 378.000,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočtové opatření č. 135 

 
2310 – voda, § 2321 – kanalizace, § 3631 – veřejné osvětlení 

Rekonstrukce ulice Kasárenská od kruhového objezdu k ulici Za Baštou - ORG. 8007 

 

Rozúčtování akce dle skutečnosti: 

 

Označení § 
Navýšení (+) 

Ponížení (-) 
Skutečnost 

2310 – Vodní hospodářství – pitná voda   1.118.987,00 Kč   1.118.987,00 Kč 

2321 – Vodní hospodářství-kanalizace      848.070,00 Kč      848.070,00 Kč 

3631 – Veřejné osvětlení     293.905,00 Kč        293.905,00 Kč 

2212 – Pozemní komunikace     - 2.260.962,00 Kč     5.801.653,00 Kč 

Celkem                      0 Kč    8.062.615,00 Kč      

 

Všechny navýšené § jsou kryty ponížením § 2212 – Pozemní komunikace, položka 6121. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 136 

 

§ 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 

Zapojení nadačního příspěvku na realizaci akce „Záhon v Přímé ulici“ 

 

Navýšení výdajů na § 3741, pol. 5169, org. 406 17 885,- Kč 

Navýšení výdajů na § 3741, pol. 5139, org. 406 1 195,- Kč 

Krytí 

Navýšení příjmů na § 3741 pol. 2324 org. 406 19 080,- Kč 

 

Zapojení nadačního příspěvku poskytnutého Nadací Partnerství na realizaci akce „Záhon v Přímé 

ulici“. Z této výše budou 2 000,- Kč zaslány městu Prachatice až po vyúčtování, rozdíl v nákladech na 

pokrytí celé akce bude v letošním roce uhrazen z § 3741. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 137 

 

§ 1039– Ostatní záležitosti lesního hospodářství 

Úhrada nákladů na vypracování lesních hospodářských osnov 

 

Navýšení výdajů na § 1039, pol. 6119, ÚZ 29516 1 843,- Kč 

Krytí: 

Navýšení příjmů na pol. 4216, ÚZ 29516 (dotace MŽP) 1 843,- Kč 

 

Žádáme o provedení rozpočtové změny v celkové výši 1.842,68,-- Kč na úhradu nákladu na vypracování 

lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Prachatice, platných od 01.01.2015 do 31.12.2024 podle 

§ 26 zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.  

Rozpočtová změna je kryta  finančními prostředky z Ministerstva životního prostředí Praha  zaslanými 

Městskému úřadu Prachatice na základě žádosti ze dne 15.4.2014 č.j.  ŽP – Les. 221.3.1/15373/2014.  

Rozpočtovým opatřením č. 42 ze 9.6.2014 byla schválena částka 691.152,- Kč, poskytnutá záloha ze 

strany Krajského úřadu – Jihočeský kraj České Budějovice a Ministerstva ŽP Praha je o 1.842,68 vyšší.  

Poskytnuté finanční prostředky se zařazují v příjmech dle platné rozpočtové skladby na položku 4216, 

účelový znak 29 516.   

 

 

 

 

 

 



Rozpočtové opatření č. 138 

 

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 

Zapojení dotace na aktivity řešící zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů – Cena Makropulos 

 

Navýšení výdajů na:  

§ 4379, pol. 5021 – dohody  20 000,- Kč 

§ 4379, pol. 5139 – materiál 72 000,- Kč 

§ 4379, pol. 5169 - ostatní služby 150 000,- Kč 

§ 4379, pol. 5175 – pohoštění 10 000,- Kč 

§ 4379, pol. 5137 - dlouhodobý hmotný majetek 38 000,- Kč 

§ 4364, pol. 5164 – nájemné 10 000,- Kč 

Krytí: 

Navýšení příjmů na § 4379, pol. 2321 300 000,- Kč 

 

Zapojení dotace do rozpočtů na neinvestiční výdaje. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 139 

 
§ 1036 – Správa v lesním hospodářství 

Úhrada nákladů na odborné lesní hospodáře 

 

Ponížení výdajů na §1036 : 

pol. 5212, ÚZ 29008  - Fyzické osoby 41 375,- Kč                                                     

pol. 5213, ÚZ 29008  - Lesní závody 18 433,- Kč 

Celkem: 59 808,- Kč 

Krytí: 

Ponížení dotace z JČ krajského úřadu, pol. 4116, ÚZ 29008 59 808,- Kč 

 

Žádáme o provedení rozpočtové změny v celkové výši 59.808,- Kč (rozdílu) na zaplacení  podpory podle 

vyhlášky MZe č. 219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného   lesního  hospodáře   v  

případech,  kdy jeho činnost  hradí stát.  

     5213  5212 

IV.Q 2013 – 401.579,- Kč (uhrazeno  16.4.2014)  96.102,- 305.477,- 

  I. Q 2014 – 393.318,- Kč (uhrazeno  24.6.2014)  94.482,- 298.836,- 

 II. Q 2014 – 397.687,- Kč (uhrazeno 4.9.2014)   95.531,- 302.156,- 

III.Q 2014 – 397.608,- Kč (uhrazeno 20.11.2014)  95.452,-      302.156,- 

celkem      1.590.192,- Kč    381.567,-      1.208.625,- 

 

Byla provedena rozpočtová změna č. 3 dne 27.1.2014 na částku 1.650.000,- Kč. 

 1.650.000,- Kč 

                       -1.590.192,- Kč 

              59.808,- Kč rozdíl  

Poskytnutí finančních prostředků je v souladu s § 37 odst.  6 a 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 

a doplnění některých zákonů. Rozpočtová změna je kryta prostředky z Krajského úřadu - Jihočeského kraje 

České Budějovice, které budou poskytnuty  na základě žádostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočtové opatření č. 140 

 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání (ZŠ Zlatá stezka) 

Zapojení dotace Jihočeského kraje do rozpočtu - „OP  VK – Šance pro všechny“ 

 

Navýšení výdajů na § 3299, pol. 5336, org. 311, UZ 32133030 47 273,- Kč 

Navýšení výdajů na § 3299, pol. 5336, org. 311, UZ 32533030 267 880,- Kč 

Krytí: (dotace JČ krajského úřadu) 

Navýšení příjmů na pol. 4122, org. 311, UZ 32133030 47 273,- Kč 

Navýšení příjmů na pol. 4122, org. 311, UZ 32533030 267 880,- Kč 

 

Finanční prostředky poskytnuté Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240 v rámci projektu OP VK – 

Šance pro všechny.    

 

 

Rozpočtové opatření č. 141 

 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, zapojení dotace JČ kraje do rozpočtu 

„Oprava a modernizace venkovního hřiště v areálu ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240“ 

 

Navýšení výdajů na § 3421, pol. 5336, org. 311, UZ 416 60 000,- Kč 

Krytí: 

Navýšení příjmů na pol. 4122, org. 311, UZ 416 (dotace JČ krajského úřadu) 60 000,- Kč 

  

Finanční prostředky (doplatek grantu) poskytnuté Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240 na realizaci 

projektu „Oprava a modernizace venkovního hřiště v areálu ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240“ v rámci 

grantového programu Jihočeského kraje Podpora sportu. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 142 

 

§ 3314 – Knihovna, zapojení dotace do rozpočtu 

Projekt „Univerzita 3. věku – Zlatá stezka“ 
 

Navýšení výdajů na § 3314, pol. 5331, ORG 302 30 091,- Kč 

Krytí: 

Navýšení příjmů na § 3314, pol.2324 30 091,- Kč 

 

Finanční prostředky ve výši 30 091,00 Kč poskytnuté z Euroregionu Šumava na realizaci projektu 

„Univerzita 3. věku – Zlatá stezka“ pro Městskou knihovnu Prachatice, Husova 71. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 143 

 

§ 2143 – Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 

„Ediční činnost, kniha města“ 

 

Navýšení příjmů na § 2143, pol. 2324 216 216,- Kč 

Krytí:  

Navýšení finanční rezervy města pol. 8115   216 216,- Kč 

 

Jedná se o finanční prostředky za projekt „Překlad a tisk knihy - Prachatice, obrazy z paměti města“ 

realizovaný v roce 2013. Vyúčtované a poskytnuté prostředky z grantu z Fondu malých projektů J. Čechy - 

H. Rakousko v celkové částce 216 216,00 Kč se vrací do finanční rezervy města. 

 

 

 



Rozpočtové opatření č. 144 

 

§ 2143 – Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 

„Malovaná mapa města a okolí“ 

 

Navýšení příjmů na § 2143, pol. 2324 79 223,- Kč 

Krytí:  

Navýšení finanční rezervy města pol. 8115   79 223,- Kč 

 

Jedná se o finanční prostředky za projekt „Malovaná mapa města a okolí“ realizovaný v roce 2013. 

Vyúčtované a poskytnuté prostředky z grantu z Fondu malých projektů J. Čechy -  

H. Rakousko v celkové částce 79 223,00 Kč se vrací do finanční rezervy města. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 145 

 

§ 3314 – Knihovna 

Narovnání účetních odpisů příspěvkové organizace Městská knihovna Prachatice 

 

Navýšení výdajů na § 3314, pol. 5331, org. 302 (odpisy) 3 938,- Kč  

Krytí:  

Navýšení příjmů na § 3314, pol. 2122 (vratka z odpisů) 3 938,- Kč     

 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu změny odpisového plánu Městská knihovna Prachatice na 

rok 2014. Změna odpisového plánu (z důvodu pořízení nového osobního automobilu) je předložena na 

jednání RM dne 08.12.2014. Tímto rozpočtovým opatřením dochází k narovnání již schválených účetních 

odpisů v rozpočtu města. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 146 

 

§ 3113 – Základní školy 

Narovnání účetních odpisů příspěvkové organizace ZŠ Prachatice Národní 1018 

 

Navýšení výdajů na § 31135, pol. 5331, org. 315 (odpisy) 97,- Kč  

Krytí:  

Navýšení příjmů na § 31135, pol. 2122 (vratka z odpisů) 97,- Kč     

 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu změny odpisového plánu ZŠ Prachatice, Národní 1018 na 

rok 2014. Změna odpisového plánu (z důvodu technického zhodnocení budovy školy) je předložena na 

jednání RM dne 08.12.2014. Tímto rozpočtovým opatřením dochází k narovnání již schválených účetních 

odpisů v rozpočtu města. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 147 

 

§ 6117 – Volby do Evropského parlamentu 

Doplatek dotace na volby do Evropského parlamentu 

 

Navýšení výdajů na § 6117, pol. 5169, UZ 98348 24 305,- Kč  

Krytí:  

Navýšení příjmů na pol. 4111, UZ 98348 (dotace) 24 305,- Kč     

 

Doplatek dotace na volby do Evropského parlamentu 

 

 

 



Rozpočtové opatření č. 148 

 

pol.4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 

Zapojení dotace do rozpočtu města - Zpracování územního plánu města Prachatice  

 

Navýšení finanční rezervy města, pol. 8115 1 060 800,- Kč 

Navýšení finanční rezervy města, pol. 8115 187 200,- Kč 

Krytí: 

Navýšení příjmů na pol. 4216, UZ 36517871 1 060 800,- Kč   

Navýšení příjmů na pol. 4216, UZ 36117870 187 200,- Kč   

 
Důvodová zpráva 

Jedná se o navýšení finanční rezervy o poskytnutou dotaci (z MMR) na akci „Zpracování územního plánu 

města Prachatice“, tvořenou finančními prostředky ze zdrojů EU (Strukturální fondy) a státního rozpočtu. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 149 

 

§ 3612 – Bytové hospodářství, § 3613 – Nebytové hospodářství 

Investice z hospodářské činnosti do bytového a nebytového hospodářství (MSDB) 

 

a) 

Ponížení výdajů na §3612, pol. 6121 - 920 034,- Kč 

Krytí: 

Navýšení výdajů na §3613, pol. 6121 920 034,- Kč 

b) 

Ponížení výdajů na §3613, pol. 6121 - 89 377,- Kč 

Krytí: 

Ponížení příjmů, pol. 4131 - 89 377,- Kč 

 

Bytové hospodářství: 

Rozpočtovým opatřením č. 79/2014 byla hospodářské činnosti (MSDB) poskytnuta záloha hrazená z §3612 

a krytá příjmy z převodu hospodářské činnosti na provedení investic do bytového fondu města. 

Investice do bytového fondu proti rozpočtované záloze: 

Poskytnutá záloha (RO č.79/2014): 5 600 000,00 

  

vyčerpáno (Česká 668): 1 245 170,85 

vyčerpáno (Na Sadech 413, Žižkova 390): 1 429 557,37 

vyčerpáno (Česká 668-koupelna): 85 910,00 

∑ 2 760 638,22 

  

∆ (z poskytnuté zálohy zbývá) 2 839 361,78 

 

Dále byly provedeny následující investice do bytového fondu města, které doporučujeme započítat proti 

zbývající záloze tj. proti 2.839.361,78 Kč: 

Křišťanova čp.63 257 889,65 

Neumannova čp.160 149 815,95 

Poštovní čp.118 68 426,22 

DPS Skalka čp.1120 (org. 1406) 193 440,00 

Zlatá stezka čp.150 686 410,97 

Nebahovská 1016 (plyn.přípojka) 563 344,75 

∑ 1 919 327,54 

 

Výše neproinvestované zálohy činí: 2.839.361,78 – 1.919.327,54 = 920.034,24 Kč (toto rozpočtové opatření – 

část a). 



Nebytové hospodářství: 

Rozpočtovým opatřením č. 79/2014 byla hospodářské činnosti (MSDB) poskytnuta záloha hrazená z §3613 

a krytá příjmy z převodu hospodářské činnosti na provedení investic do nebytového fondu města. 

Investice do nebytového fondu proti rozpočtované záloze: 

Poskytnutá záloha (RO č.79/2014): 1 600 000,00 

  

vyčerpáno (Podolí 20): 808 929,07 

vyčerpáno (prodejna - Národní): 557 162,65 

∑ 1 366 091,72 

  

∆ (z poskytnuté zálohy zbývá) 233 908,28 

 

Dále byly provedeny následující investice do bytového fondu města, které doporučujeme započítat proti 

zbývající záloze 233.908,28 Kč:  

Husova čp.110 (ZUŠ) 307 894,03 

Zlatá stezka 387 (budova ZŠ) (org. 1407) 319 624,00 

Poliklinika čp. 204 437 047,16 

∑ 1 064 565,19 

 

Výše přečerpané zálohy činí: 233.908,28 Kč – 1.064.565,19 = - 830.656,91 Kč. 

 

Závěrečná rekapitulace: 

   920.034,24 Kč (nedočerpaná záloha na investice do byt.fondu)  

– 830.656,91 Kč (přečerpaná záloha na investice do nebyt.fondu 

     89.377,33 Kč (výsledek zápočtu – viz. toto RO část b) 

 

 

Rozpočtové opatření č. 150 

 
§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 

 

 

Navýšení výdajů na § 4399, pol.5229, UZ 13 010  12 000,- Kč   

Krytí: 

Navýšení příjmů na  pol. 4116,  UZ 13 010  12 000,- Kč 

 

Zapojení státního příspěvku na pokrytí nákladů na zajištění pomoci osobám vykonávajícím pěstounskou péči 

– rozhodnutí Uřadu práce ČR ze dne 19.11.2014 

 

 

 

Usnesení Rady města: 

Rada města Prachatice po projednání a hlasování 

- na základě  § 102 odst. 2 písmeno a) zákona 128/2000 Sb. o obcích  a  v souladu se zákonem  č. 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 16 a na základě usnesení Zastupitelstva 

města Prachatice č.481/2013, II. kapitola, bod b) a bod c) ze dne 16.12.2013: 

 

schvaluje 

navržené rozpočtová opatření č. 114 - č. 134 a č. 136 – č. 138 

doporučuje 

zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 113 a č. 135 

 

pozn. RO č.139 – č.148 budou na programu Rady města 8.12.2014; RO č.149 a č.150 budou na programu 

Rady města 16.12.2014; výsledek projednání těchto RO bude prezentován na ZM 16.12.2014 



Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování  

- na základě zákona 128/2000 Sb. o obcích  a  v souladu se zákonem  č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů §16 a na základě usnesení Zastupitelstva města Prachatice č. 481/2013 ze dne 

16.12.2013 : 

 

usnesení se nenavrhuje 

k rozpočtovým opatřením č. 114 - č. 134 a č. 136 – č. 142 a č. 145 – č. 147, která byla schválena Radou 

města dne 29.9. 2014 (č.114-115), 20.10.2014 (č.116-129), 10.11.2014 (č.130-134), 24.11.2014 (č.136-138) 

 

schvaluje - neschvaluje 

navržená rozpočtová opatření č. 113, č. 135, č. 143, č. 144, č. 148 – č. 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z P R Á V A 

 
pro zasedání Zastupitelstva města Prachatice, které se koná dne 16.12.2013 

 

K bodu: Rozpočtová opatření                   
 

Zprávu zpracoval: Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru 

 

Zprávu předkládá: Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru 

___________________________________________________________________________ 
 

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování  

na základě  § 84 odst. 2 písmeno c) zákona 128/2000 Sb., o obcích  a  v souladu se zákonem  č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech  územních rozpočtů § 16,  

 

schvaluje - neschvaluje 
nezbytně nutná rozpočtová opatření v rámci rozpočtu 2014 zahrnutých dodatečně do materiálu, s výjimkou 

užití rozpočtové rezervy rozpočtu města Prachatice. Odsouhlasením jejich zařazení pověřuje starostu města 

Ing. Martina Malého a místostarostu města PaedDr. Jana Klimeše. 

 

Důvodová zpráva: 

Z důvodu konání posledního zastupitelstva města v roce 2014 dne 16.12., bude v tomto roce pravděpodobně 

potřebné provést ještě některá rozpočtová opatření. Tato rozpočtová opatření se týkají především 

dodatečného zařazení došlých dotací a několika meziparagrafových a mezipoložkových přesunů tak, aby 

nebyly překročeny závazné ukazatele rozpočtu dle zák.č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu doporučuji zastupitelstvu města Prachatice 

přijmout usnesení, na jehož základě bude možné takováto rozpočtová opatření ještě zařadit do rozpočtu 

města roku 2013. Na základě tohoto usnesení bude možné provést jen ta rozpočtová opatření, která nebudou 

mít negativní vliv na celkovou finanční rezervu města. Zastupitelstvo města bude o všech těchto dodatečně 

provedených rozpočtových změnách informováno na prvním zasedání zastupitelstva v následujícím roce 

2015. 


