MĚSTO RÝMAŘOV

Rozpočet města
na rok 2016
Zpracoval:

Ing. Petr Klouda - starosta města, Ing. Martin Ondra - vedoucí FO

Předkládá :

Ing. Petr Klouda - starosta města

Dne:

08.12.2015

1) Zpráva o hospodaření města ke dni 30.11.2015
Výhled hospodaření města k 31.12.2015 – rozpočtová opatření č. V
2) Plán investic na rok 2016
3) Rozpočet na rok 2016
Ad 1)
Předpoklad výsledku hospodaření letošního roku je uveden v tabulkové části. Hospodaření města
by mělo letos skončit mírným přebytkem, ovšem za cenu úvěru a půjčky na investice. Daňové příjmy
se v závěru roku neustále zvyšují a je předpoklad jejich celoročního splnění. Přišla nám nečekaně
a neobvykle vysoká částka daně z nemovitostí. Důvod této změny neznáme a nepromítli jsme novou
částku ani do rozpočtu 2016. Ke změnám dochází také v položkách čištění komunikací a údržby
městské zeleně, odpadů a příjmů z prodeje nemovitostí. Dotace ze SFŽP jsme obdrželi v letošním
roce, takže toto riziko pro plnění rozpočtu odpadlo. V důsledku opoždění dodávky vybavení
kompostárny je už prakticky jisté, že na ni dotaci obdržíme až v r. 2016. Rozpočet se musel vypořádat
s výkupem ubytovny Erben, který z poloviny hradí p.o. Byterm a je nakonec finančně přesunut
až do roku 2016. Celkově mají nejnovější změny kladný dopad do rozpočtu r. 2015. Nebudeme muset
využít předjednanou půjčku od MěS s.r.o. a z rozpočtu je vyškrtnuta. Půjčka od Tepla je čerpána jen
do výše 4 mil. Kč. I tato částka ale bude částečně nebo zcela vrácena, aby město zbytečně
nevykazovalo v ročních výkazech dluhy (zatím počítáme s vratkou 2,7 mil. Kč).
Komentář vybraných rozpočtových změn [tis. Kč]:
PŘÍJMY 2015
Většina položek souvisí s úpravou dle očekávaného plnění.
ř. 31

Nájemné od MěS – OCR
Dodatek – rozšíření předmětu nájmu o II. etapu OCR.

ř. 48

Ostatní nedaň. příjmy nahodilé
+ 30,00
Plnění položky pozitivně ovlivňují náhrady od pojišťoven z titulu zásahů SDH – dosud cca
62 tis. Kč.

+ 18,15

ř. 58-88 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů, úprava dle propočtu po soutěžích.
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VÝDAJE 2015
ř. 127

Údržba a opravy komunikací
+ 600,00
Ke stávajícímu plnění položky jsou připočteny náklady na akci „spojka HavlíčkovaNárodní“ ve výši 1,19 mil. Kč + drobné opravy.

ř. 174

Muzeum - účelové + investiční příspěvky
+ 12,50
Navýšení již bylo schváleno v rámci usnesení ZM číslo 254/7/15 ze dne 24.9.2015,
ale nedopatřením se nedostalo do rozpočtu.
Úprava příspěvků sportovním klubům (+ ř. 190,193-4)
Na základě žádostí sportovních klubů, podaných mimo tzv. „velká pravidla“, byly radou
schváleny a vyplaceny i následující žádosti:
- SKI klub RD: usnesení RM číslo 875/14/15 ze dne 15.6.2015 (úprava lyžařských
běžeckých tratí v zimní sezóně 2014/15 ve výši 10 715,00 Kč),
- SKI klub RD: usnesení RM číslo 655/11/15 ze dne 20.4.2015 (podpora talentů ve výši
35 000,00 Kč + 6 000,00 Kč),
- TJ JISKRA: usnesení RM číslo 876/14/15 ze dne 15.6.2015 + usnesení RM číslo
1613/27/15 ze dne 7.12.2015 (sportovní akce: Volejbal - turnaj 17. Listopadu, Volejbal RIO Cup, Volejbal - mikulášský turnaj, Fotbal - Lord Cup, Sport pro všechny Desetiboj)
- Sportovní klub Policie Bruntál: usnesení RM číslo 1614/27/15 ze dne 7.12.2015
(vybavení posilovny ve výši 5 000,00 Kč)

ř. 186

ř. 203..

Vztah k Bytermu
Úprava souvisí hlavně s upřesněním očekávaného příjmu na nájemném a hrazenými úroky
z úvěrů.
Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 25.11.2015
Řádek

Skutečnost
r.2010

Ukazatel

Příjmy do rozpočtu města:
1. Předpis nájmu bytů
2. Předpis nájmu nebytů
3. CELKEM PŘEDPIS
4. Odvedeno městu na nájemném
5. Přijaté dotace Zelená úsporám
6. Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty
7. Přijaté dotace Nový panel
8. DOTACE celkem
9. CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA
10. Odložený převod dotace Zelená úsp. Bytermu
Rozdělení příjmů:
11. Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy*
12. Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)
13. Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy
14. Nájem Lidická, n.Míru 5
15. Splátka půjčky okna - jistina
16. Splátka půjčky okna - úroky
17. Příspěvek Zelená úsporám vč. projektů (z vybraného náj.)
18. Spoluúčast Zelená úsporám (z dotací Zelená úsporám)***
19. Jmenovité akce Bytermu investiční (úhrada přes město)
20. Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**
21. Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**
22. Splátka půjčky Pošta - jistina
23. Splátka půjčky Pošta - úroky
24. Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:
25.
ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu
26.
ř. 10 - navýšení o pojistné plnění
27. CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.10+ř.23+ř.24)

ř. 216

Skutečnost
r. 2012

Skutečnost
r. 2013

Skutečnost
Předpoklad
Plán r.2015
r.2014
r.2016

24 340,3
5 627,2
29 967,5
29 275,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 275,0

27 510,0
5 136,0
32 646,0
32 050,0
5 090,8
207,4
169,1
5 467,3
37 517,3
4 828,2

29 490,7
5 469,4
34 960,1
34 350,0
1 800,3
-9,7
169,1
1 959,7
36 309,7
2 000,0

30 224,8
4 946,7
35 171,5
34 492,7
0,0
0,0
169,1
169,1
34 661,8
1 000,0

31 088,6
5 468,1
36 556,7
36 350,0
0,0
0,0
169,1
169,1
36 519,1
1 000,0

31 900,0
5 750,0
37 650,0
37 350,0
0,0
0,0
149,5
149,5
37 499,5

32 060,0
5 860,0
37 920,0
37 830,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37 830,0

19 891,1
0,0
2 618,8
570,1
900,0
113,4
4 922,0
0,0
0,0
0,0
313,0
0,0
40,0

21 761,1
0,0
2 680,0
381,6
1 125,0
80,6
3 500,0
639,1
0,0
0,0
1 626,8
696,0
249,4

26 316,4
2 826,4
2 713,0
395,0
900,0
63,0
0,0
2 055,3
2 068,2
689,6
470,0
696,0
212,5

23 324,6
2 826,4
2 772,1
386,0
900,0
30,0
0,0
0,0
3 527,6
689,6
400,0
696,0
160,0

24 847,5
2 826,4
2 834,5
364,0
900,0
6,6
0,0
0,0
2 922,0
689,6
356,2
696,0
126,9

24 024,9
2 826,4
2 832,8
392,1
900,0
6,7
0,0
0,0
5 933,4
689,6
298,0
696,0
102,0

29 377,5
2 826,4
2 883,1
390,0
900,0
3,0
0,0
0,0
0,0
689,6
90,0
696,0
25,0

50,6
42,5
29 368,4

50,5
0,0
32 739,6

50,5
216,9
39 405,3

50,6
0,0
35 712,4

50,6
0,0
36 569,7

50,6
151,8
38 701,9

50,6
0,0
37 880,6

0,0

4 828,2

-2 828,2

-1 000,0

0,0

-1 000,0

0,0

0,0
0,0
19 891,1
19 891,1

0,0
334,0
21 427,1
21 761,1

2 826,4
1 856,0
24 460,4
29 142,8

2 826,4
1 521,5
21 803,1
26 151,0

2 826,4
1 410,0
23 437,5
27 673,9

2 826,4
1 136,0
22 888,9
26 851,3

2 826,4
290,0
29 087,5
32 203,9

Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění
Výdaje z rozpočtu Bytermu:
28. Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina
29. Splátka půjčky ZÚ - úroky
30. Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond
31. CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU

Skutečnost
r.2011

Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR)
- 1 600,00
Protože kupní smlouva se sestrami Erbenovými je uzavřena až dnes a katastr smlouvu
zavkladuje až v příštím roce, bude i platba kupní ceny realizována v příštím roce. Převod
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od Bytermu bude ale proveden dle plánu letos. Současně je z rozpočtu odečtena platba
za rozvodnu NN v areálu firmy Erben, kde bylo počítáno s uplatněním předkupního práva.
ř. 252

Rozšíření kamerového systému - BUS nádraží
+ 91,00
Protože monitorování zrekonstruování autobusového nádraží nebylo předmětem díla,
a jehož potřeba je zřejmá, bude prostor osazen 2 kamerami a napojen na stávající kamerový
systém města.

ř. 280

Platby a vypořádání DPH
- 750,00
Záporné plnění této výdajové položky ovlivňují letošní akce, u kterých si mohlo město
uplatnit plný odpočet DPH (především: výstavba veřejných WC, rekonstrukce ČOV,
kanalizace Na Stráni, překladiště TKO).

ř. 283

Rozpočtová rezerva
Dopočet provedených rozpočtových změn.

Ad2) + 3)
Návrh plánu rozpočtu na r. 2016 již není od minulého zasedání ZM výrazně změněn (změny
v jednotlivých položkách jsou požluceny). Rozpočtová rezerva na ř. 283 postupně v důsledku
přebytku hospodaření v r. 2015 vzrostla na 5,279 mil. Kč a bude ji možné zapojit do rozpočtu 2016
podle výsledků výběrových řízení na dodavatele staveb, připravenosti investic, možností dotačních
titulů a většinové vůle zastupitelů. Návrh rozpočtu pokrývá základní výdaje na chod města, potřeby
jeho příspěvkových organizací a plánované investice a splácí všechny dluhy vzniklé v roce 2015. Je
významně ovlivněn očekávanými dotacemi na rekonstrukci Školního náměstí a autobusového nádraží,
které umožní městu nadále masívně investovat. Investice jsou zaměřeny především na rekonstrukce
a budování komunikací a zahrnují pouze akce, které jsou nebo brzy budou projekčně připravené,
případně které projekt nepotřebují. Celkový objem investic a oprav komunikací představuje částku
44 mil. Kč. Návrh předpokládá realizaci 9 záměrů města uvedených v ID. Od soutěží na dodavatele
investic v zimním období si slibujeme výhodnější realizační ceny a nástup hned po ukončení zimy.
Ceny investic jsou v rozpočtu redukovány na předpokládanou cenu po soutěži na dodavatele stavby.
Celkové daně a poplatky jsou v návrhu rozpočtu indexovány 2016/2015 indexem 1,004; přitom
predikce státu pro obce je 1,072; z toho jen např. DPH 1,092. Rozpočet by tedy mohl mít ještě rezervu
v případě, že stát bude vybírat daně dle svého vlastního plánu.
Do návrhu rozpočtu jsou zatím zahrnuty tyto investice:
ř. 127 Opravy komunikací – celkem 29 000 tis. Kč
Ceny jsou vč. DPH

Akce
Fakturace přecházející z r. 2015
Pozimní opravy
parkoviště a komunikace Hrádek (ID)
opravy mostů
ulice Lidická oblouk bez ABS
ulice Na Stráni (povrch po kanalizaci)
REKO Hornoměstská
Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva
Celkem

Předpokládaná cena
500
1 000
3 300
400
560
1 500
20 240
1 500
29 000
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ř.130
ř.146
ř.155
ř.195
ř.213
ř.218
ř.216

Cyklostezka Ondřejov – 2 550 tis. Kč. Naděje na obdržení dotace není velká, protože
chodník nesplňuje z několika důvodů parametry, které vyžadují OP IROP a SFDI (vysoký
spád komunikace, nejsou zde prozatím zranění a mrtví, atd.)
Vodní nádrž Harrachov – 3723 tis. Kč, akce je dotovaná, (ID)
Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ 1 500 tis. Kč (na opravu asi nebude zpracováván projekt
a nebude šance na získání dotace), (ID).
Dětské hřiště Dukelská – 700 tis. Kč, (ID)
Regenerace zeleně na hřbitově 814 tis. Kč (ID).
Administrativní budova společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. – 5 000 tis. Kč
Vykoupení a demolice budovy na Husově ul. (ř. 223)

Komentář některých položek rozpočtu 2016 [tis. Kč]:
PŘÍJMY 2016
ř. 5,6,9

Příjmy ze sdílených daní
Při stanovení rozpočtu sdílených daňových příjmů vycházíme z dostupné predikce MF ČR.
Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci XVIII. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR
konané ve dnech 9.12 - 10.12.2015 v Praze nebyly zveřejněny žádné další predikce a informace,
necháváme rozpočet, jak byl již dříve navržen.

VÝDAJE 2016
ř. 132

ODSH - Dopravní značení, včetně projektů
Položka obsahuje kromě běžné údržby DZ, obnovy a nového vyznačení vodorovného značení
také cca 70 000,- Kč na aktualizaci pasportu komunikací a dopravního značení.

ř. 149

Příspěvky školským a kulturním organizacím (+ ř. 150,153-4,162-3,170-1,173-4)
Rozpočet i ukazatelé jsou stanoveny ve výši loňské skutečnosti s tím, že jsou zohledněny
organizacemi realizované granty a plánované navýšení mezd. V rámci vztahu města
k příspěvkové organizaci jsou prostředky rozděleny do dvou skupin
- běžný neinvestiční, neúčelový příspěvek, který by měl představovat mandatorní výdaje
organizace
- mimořádný ne/investiční, účelový příspěvek určen na úhradu nákladů na velké opravy
a akce; organizace se tak může pohybovat v celkovém objemu schválených limitů – přesuny
mezi jednotlivými akcemi nebudou muset organizace zřizovateli hlásit. Vyúčtování bude
provedeno ve smyslu „Zásad vztahů orgánů města Rýmařov k příspěvkovým organizacím“.
Skutečný
rozpočet
organizace
2013
MŠ 1. máje

Skutečný
rozpočet
organizace
2014

Neinvestiční
příspěvek
organizaci
2015

Požadavek
2016

1 680 000,00 1 580 000,00 1 659 000,00 1 706 430,00

Rozdíl 20162015
47 430,00

MŠ Jelínkova 3

626 000,00

626 000,00

657 000,00

769 168,00

112 168,00

MŠ Revoluční 30

887 000,00

637 000,00

669 000,00

859 308,00

190 308,00

MŠ Janovice

615 000,00

515 000,00

541 000,00

631 300,00

90 300,00

MŠ celkem

3 808 000,00 3 358 000,00 3 526 000,00 3 966 206,00

440 206,00

Základní škola

5 902 000,00 5 902 000,00 6 347 000,00 6 775 000,00

428 000,00

Městská knihovna

2 102 000,00 2 100 000,00 2 136 100,00 2 300 835,00

164 735,00

Městské muzeum

2 114 000,00 2 200 000,00 2 278 748,00 2 644 000,00

365 252,00

SVČ

4 907 470,50 4 119 000,00 4 325 000,00 4 316 518,00

-8 482,00

Komentář organizací k mimořádným účelovým příspěvkům:
Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11
Opravy a udržování - celkem 510 tis. Kč

běžné opravy a udržovací práce, oprava garnýží ve třech třídách, oprava chodníku, oprava
nábytku, oprava a údržba zahradního vybavení.
Pořízení DDHM a DDNM - celkem 350 tis. Kč
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250 tis. Kč - obnovení kuchyňského vybavení (pečící pánev, hrnce, pekáče, pařáky,
kuchyňský mixér, kuchyňské vály, kráječ na knedlíky, škrabka na brambory, kuchyňská
linka 100 tis. Kč - vybavení tříd a modernizace (skříně, regály, lavičky, horolezecká stěna).

Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3
Pořízení majetku - celkem 70 tis. Kč

vybavení II. třídy novými stoly a židlemi pro děti, hračky na Vánoce do dvou tříd;
Běžné opravy a udržování - celkem 50 tis. Kč

nová výmalba II. Třídy, drobné opravy a údržba MŠ;
Dlouhodobý majetek - celkem 110 tis. Kč

kompletní vybavení II. třídy novým nábytkem;
Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30
Nákup materiálu - celkem 150 tis. Kč

zahradní nářadí a náčiní pro děti, dětské laboratorní mikroskopy;
Opravy a udržování - celkem 130 tis. Kč

bezpečnostní sítě do oken v celé MŠ, dokončení zadní strany pavilonu - marmolit, malování
horního pavilonu;
Pořízení DDHM, DDNM - celkem 135 tis. Kč

výměna starého nábytku ve spodní třídě, nové vybavení do kuchyně - plynové stoličky,
krouhače zeleniny, vodní lázně.
Mateřská škola Rýmařov, Janovice
Opravy a udržování - celkem 275 tis. Kč

nátěr střechy budovy, rýn, okapů a případnou opravu po zimě ve výši 160 tis. Kč;

výmalba MŠ ve výši 55 tis. Kč;

rekonstrukce umývárny (kanalizace, obklady) ve výši 60 tis. Kč;
Drobný dlouhodobý majetek - celkem 30 tis. Kč

pořízení akumulačních kamen a polic do ředitelny.
Základní škola Rýmařov
Opravy a udržování - celkem 1 070 tis. Kč

běžné opravy vzniklé provozem školy ve výši 330 tis. Kč,

budova Jelínkova 1 - kabinet F-elektroinstalace,podlaha, uč.HV, kabinet PV, cvičná
kuchyňka, malba,3 učebny 6.ročníku, odhlučnění-akustika ve výši 280 tis.Kč

budova 1.máje 32 - malba 2 NP,učebny AJ a Hv-podlaha ve výši 160 tis. Kč ;

budova 1.máje 30 - světla chodby a schodiště ve výši 100 tis.Kč

školní jídelna - opravy a údržba dle potřeby ve výši 200 tis.Kč.
DDNM a DDHM - celkem 900 tis. Kč

obnova nábytku v kancelářích, učebnách i kabinetech.
Investiční příspěvek - celkem 200 tis. Kč

pořízení automobilu Pick-up na rozvoz stravy - technický stav stávajícího automobilu je
kritický.
Městská knihovna Rýmařov
Náklady na nákup knih - celkem 270 tis. Kč

z důvodu přiblížení se k celostátnímu standardu na 1 obyvatele, který činí 30 až 45 Kč;
ve finančním plánu na rok 2015 byla závazně určena zřizovatelem na nákup knih částka
189.000 Kč, což odpovídá sumě 21 Kč na obyvatele; návrh nákladů na pořízení knihovního
fondu pro rok 2016 celkem 270.000 Kč odpovídá nákladu 31 Kč na 1 obyvatele;
Finální verze rozpočtu:

MŠ Jelínkova 3
Základní škola
Městská knihovna
Městské muzeum
SVČ

Celkem
3 526 000
6 347 000
2 179 000
2 358 000
4 400 000

Závazný ukazatel Závazný ukazatel
Ostatní provozní
mzdové náklady náklady na opravy
náklady
15 000
1 101 000
2 410 000
0
1 042 000
5 305 000
1 024 000
189 000
966 000
1 476 000
0
882 000
2 300 000
0
2 100 000
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Ukazatelé jsou stanoveny jako celková suma mzdových prostředků a celková částka nákladů
na velké opravy. Organizace se tak může pohybovat v celkovém objemu schválených limitů –
přesuny mezi jednotlivými akcemi nebudou muset organizace zřizovateli hlásit. Vyúčtování bude
provedeno ve smyslu „Zásad vztahů orgánů města Rýmařov k příspěvkovým organizacím“
(v současnosti je připravována aktualizace).

ř. 186

Příspěvky sportovním oddílům (+188-194)
Výše příspěvků pro rok 2016 nevychází z podaných žádostí, ale ze skutečnosti roku 2015.
Na začátku roku 2016 bude o konečné výši příspěvků rozhodnuto dle nově přijatých pravidel
pro poskytování příspěvků a částky pak budou následně upraveny.

HK materiál projednala dne 30.11.2015 a doporučila ho ke schválení.
FV materiál projednal dne 30.11.2015 a doporučil ho ke schválení.
Rada města materiál projednala dne 7.12.2015 a doporučila ho pod usneseními číslo 1506/27/15
ke schválení.
Schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném v řádném termínu dne 17.12.2015
pod čísly usnesení 319-320/9/15:
Návrh na usnesení vztahující se k plnění rozpočtu za r. 2015
a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.11.2015,
b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2015, o částku +
2 146,64 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu operací financování roku 2015, o částku –
6 700,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
d) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2015, o částku 4 553,36 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
e) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších
poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2015, a souhlasit s jejich
použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace,
f) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2015,
dle předloženého návrhu.
Návrh na usnesení vztahující se k rozpočtu na r. 2016 + výhled:
a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2016, dle předloženého návrhu,
b) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2016,
dle předloženého návrhu,
c) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2016 až 2019,
dle předloženého návrhu,
d) Zastupitelstvo města schválilo dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích
poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2016 v té výši
a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu.
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