Město Velká Bíteš
Schválený rozpočet na rok 2006
č.j. MÚVB667/06/FIN/Nov

Příjmy v tis. Kč

Třída 1 - daňové příjmy
1111 daň z příjmů FO ze závislé čin.-podíl na dani sdílené se
státem (dále jen podíl) a 1,5% motivace
1112 daň z příjmů FO ze SVČ vč.30% dle trvalého bydliště - podíl
1113 daň z příjmů FO z kapitál. výnosu - podíl
1121 daň z příjmů práv. osob - podíl
1122 daň z příjmů práv. osob za obec (z HČ 865tis.a z hl.č.3354tis)
1211 DPH - podíl
1332 popl. za vypouštění škodlivých látek do ovzduší
1334 odvody za odnětí zeměděl. půdního fondu
1337 poplatek za komunální odpad
1341 poplatek ze psů
1343 poplatek za užívání veřejných prostor
1345 poplatek z ubytovací kapacity
1347 poplatek za výherní hrací přístroj
1361 správní poplatky
1511 daň z nemovitosti
Třída 1 celkem

7 400,0
3 900,0
375,0
6 700,0
4 219,0
13 125,0
15,0
10,0
2 000,0
74,0
200,0
10,0
400,0
700,0
2 480,0
41 608,0

Třída 2 - nedaňové příjmy
1031
1037
2119
2212
3111
3113
3114
3123
3231
3314
3419
3511
3611

2131
2131
2343
2132
2122
2122
2122
2122
2132
2111
2321
2122
2141

3613 2132

3632
3632
3639
3722
3729
6171

2111
2131
2131
2111
2132
2111

pěstební činnost - příjmy z pronáj. pozemků - Lesy města a LD
celospolečenské funkce lesů - pronájem les. pozemků (honitba)
zálež. těžěbního průmyslu - příjmy z vydobývaného prostoru
silnice - příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí (mosty)
předškolní zařízení - odvod přísp. organ. - z odpisů (9+104,7)
ZŠ Velká Bíteš - odvod z odpisů (je včetně ŠJ)
speciální školy - odvod z odpisů
SOU - odvod z odpisů
záikladní umělecká škola - příjmy z pronájmu nemovitosti
činnost knihovnická - poplatky
tělových. činnost - přijaté neinv. dary na tělových.činnost
všeobecná ambulantní péče - odvod přísp. org. polikl. - z odpisů
podpora indiv. bytové výstavby - příjmy z úroků a půjček
(z poskyt. půjček FRB a SFRB)
nebytové hospod. - pronájem nebyt. prostor - TS
- Česká spořitelna
- ostatní (na Jihlavské)
pohřebnictví - úhrada za využ. práv k pohřbívací. místu - služby
pohřebnictví - úhrada za využ. práv k pohřbíva. místu - pozemek
komunál.služby a územní rozvoj-příjmy z pronáj.pozem.vč.PKS
sběr a svoz odpadu-příjmy poskyt.služeb(sep.odp.EKO-KOM)
ost. nákl. s odpady - pronájem skládky
činnost místní správy - hlášení míst. rozhlasem, přefa.telefonů
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1 958,0
55,0
13,0
300,0
113,7
133,5
12,7
51,0
80,0
40,0
500,0
160,0
42,0
700,0
90,0
274,5
25,0
9,0
145,0
750,0
64,4
5,0

41 608,0

6171 2329 činnost místní správy - ostatní nedaňové příjmy
6310 2141 obecné příjmy z fin. operací - příjmy z úroků - ostatní
2412 splátky půjček od podnik. subjektů - práv.osob - od TS
2412 splátky půjček od podnik. subjektů - do SFRB - od SBD
2460 splátky půjček od obyvatelstva do FRB
2460 splátky půjček od obyvatelstva do SFRB
Třída 2 celkem

100,0
50,0
151,4
106,0
60,0
200,0
6 189,2

6 189,2

Třída 3 - kapitálové příjmy
3612 3112 byt.hospodářství - příjmy z prodeje bytů - splátky
3612 3113 byt.hospodářství - příjmy z prodeje ost. HM
3639 3113 komunál.služby a územní rozvoj - příj.z prodeje plynovodu - dopl.
Třída 3 - celkem

39,0
515,0
66,0
620,0

620,0

Třída 4 - přijaté dotace
4112 nein.přijaté dotace ze SR v rámci souhr.dotačního vztahu
v tom : sociální dávky
9 517
domovy důchodců
1 891,3 (70 050 na 1 místo)
školství
1 276
(1 282 na 1 žáka)
výkon st. správy
2 099,8
4121 nein.přijaté dotace od obcí - na provoz ZŠ
- na Spec. školy
- na MŠ I.
4131 převod z vlast. fondů hospodář. činnosti (Encom)
Třída 4 celkem

14 784,1

908,0
88,0
20,0
2 800,0
18 600,1

Příjmy celkem

18 600,1

67 017,3

Třída 8 - financování
8115 změna stavu krátkodobých peněž. prostřed.na bankov.účtech
- ostatní
- z nevyčerpaných soc. dávek
- zapojení finančních částek,které přijdou z kr. Vysočina
jako neinvestiční dotace :
- pro MŠ II. Na projekt "Volný čas 2006"
- na domov důchodců
- na projekt "Velkobítešská kostelní tvrz"
- zapojení fin.částky z MF na rekonstr.komunikace Tyršova
- zapoj. fin.částk. dotace na úroky ze SFRB na č.475 a 548
- zapojení fin. částky na LSPP
- snížení stavu na účtu soc. fondu
- snížení stavu na účtu FRB - zapoj. zůst. na účtu
8123 dlouhodobě přijaté prostředky - úvěry
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7 500,0
900,4

12,0
270,0
37,4
5 000,0
50,0
526,0
40,0
100,0

- na č. 475 dofinancování z r. 2005
- na č. 548 dofinancování z r. 2005
8124 uhraz.splátky dlouhodop.přijatých půjček(úroky jsou ve výdajích)
- do České spořitelny - zim. stadion
- do úvěru ze SFRB
- do PBS
- do České spořitelny - hypoteční úvěr - 4 b.j. Tyršova
- do České spořitelny - 4 b.j. Tyršova
- do KB - zatepl.a vým. oken č. 475 a 548
- do KB - infrastruktura Jihlavská
Třída 8 celkem

323,2
651,7

-1 060,0
-354,0
-39,0
-48,0
-160,8
-880,8
-600,0
12 268,1

12 268,1
79 285,4

Příjmy a financování celkem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Výdaje v tis. Kč

10 - zemědělství a lesní hospodářství
ozdravování hospodářských zvířat - deratizace, služby útulků
pěstební činnost - pojištění

60,0
17,0

Celkem zemědělství a lesní hospodářství

77,0

77,0

22 - doprava
2 017,0

silnice - celkem fakturace z TS
z toho : vodorovné dopravní značení
111,0
oprava výtluků
271,0
zimní údržba
815,0
opravy a rekonstrukce chodníků 85,0
strojní zametání komunik.
280,0
chemické ošetření komunik.
57,0
ruční zametání
320,0
čištění vpustí
78,0
- OON / Pánov a ost. /

30,0

provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost

150,0
2 197,0

Celkem doprava

23 - vodní hospodářství
pitná voda - provozní náklady související se zásobováním pitnou vodou,
zdroji pitné vody
pitná voda - příspěvek DSO Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko 60,na obyv. tj. 291,1tis. a DSO Svazu vod. a kanalizací Ivančice 3,9tis.
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20,0
295,0

2 197,0

vodní díla v zemědělské krajině - rybník Jestřabí

50,0

Celkem vodní hospodářství

365,0

365,0

31 a 32 - vzdělávání
předškolní zařízení - MŠ I.. Masarykovo nám. - příspěvek na provoz
z toho energie
245
mzdové náklady
30
MŠ I. Masarykovo nám. - příspěvek na provoz - odpisy
MŠ II. U Stadionu - příspěvek na provoz
z toho energie
335
mzdové náklady
22,5
MŠ II. U Stadionu - příspěvek na provoz - odpisy
MŠ II. U Stadionu - přísp. na projekt "Volný čas"
předškolní zařízení - úhrada neinvestičních nákladů obci Březí
základní školy - ZŠ Velká Bíteš - příspěvek na provoz
z toho energie
1 300
mzdové náklady
100
příspěvek na provoz - odpisy (ZŠ a ŠJ)
příspěvek na výpočet. techniku (spoluúčast k 70% dotaci)
speciál.základ.školy - Speciální školy, V.Bíteš, Tišnovská 116-přísp.na prov.
z toho energie
150
příspěvek na provoz - odpisy
střední odborná učiliště - SOU Jana Tiraye - příspěvek na provoz
z toho energie
740
mzdové náklady
100
příspěvek na odpisy
školní stravování při předškolním a základním vzdělávání
školní jídelna MŠ I. - příspěvek na provoz
školní jídelna MŠ II. - příspěvek na provoz vč. nákupu 2 ks pultů
školní jídelna ZŠ - příspěvek na provoz
školní družina - příspěvek na provoz
základní umělecká škola - příspěvek na mzdy
Celkem vzdělávání

467,0

9,0
560,0

104,7
12,0
3,0
3 000,0

133,5
150,0
504,0
12,7
1 430,0

51,0

80,0
110,0
510,0
130,0
100,0
7 366,9

33 - kultura, církve a sdělovací prostředky
kino - příspěvek ZO OS KOVO PBS na opravy budovy kina
činnost knihovnická - provoz knihovny celkem včetně výd. na program.
vybavení a výpočet. techniku
z toho mzdové a ost.os.náklady 270tis.
činnost muzeí - provoz muzea celkem
z toho mzdové a ost.os.náklady 285 tis.
ostatní záležitosti kultury
Informační centrum a klub kultury - příspěvek na provoz vč. příspěvku na
pořízení majetku
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50,0
470,0

490,0

1 422,8

7 366,9

- stanovení objemu prostředků na platy ve výši 800tis.v rámci schval.
příspěvku na provoz
kulturní dům - příspěvek na provoz včetně vybavení KD reflektory
- stannovení objemu prostředků na platy ve výši 325tis. v rámci schval.
příspěvku na provoz

1 038,0

kronika

20,0

zachování a obnova kult. památek - kašny

20,0

činnost církví - příspěvek na chodníky a úpravu okolí kostela sv. J. Křtitele

100,0

záležitosti sdělovacích prostředků - místní rozhlas - opravy a údržba

100,0

ostatní záležitosti kultury - sbor pro obč.záležitosti včetně ost.osob. nákladů
- kulturní akce - hody, pouť, družba, propag. materiály
z toho fa. TS 321tis.

150,0
400,0

ostatní záležitosti kultury - projekt "Velkobítešská kostelní tvrz"
Celkem kulltura, církev a sdělovací prostředky

85,0
4 345,8

4 345,8

34 - tělovýchova a zájmová činnost
tělovýchovná činnost - příspěvek FC Spartak
- příspěvek HC Spartaku na úhradu fa za ledy
z toho A mužstvo HC Spartak max. 220tis.
- příspěvek TJ Spartak na opravu střechy

250,0
490,0

tělovýchovná činnost - od fi SMK z poskyt.daru : příspěvek HC Spartak
příspěvek FC Spartak
příspěvek TJ Spartak

200,0
200,0
100,0

využití vol. času dětí a mládeže - dětské koutky v Chobůtkách a U Stadionu
využití vol. času dětí a mládeže - dětské hřiště za tenis. kurty Růžová
ostatní zájmová činnost

100,0
75,0
50,0

107,0

1 572,0

Celkem tělovýchova a zájmová činnost

35 - zdravotnictví
všeobec. ambulantní péče - příspěvek na provoz
- příspěvek na provoz - odpisy
• stanovení objemu prostředků na platy ve výši 2 550tis. Kč v rámci
schvalovaného příspěvku na provoz
lékařská služba první pomoci • příspěvek na provoz
• dopravní služba
stanovení objemu prostředků na platy ve výši 980tis. Kč v rámci
schvalovaného příspěvku na provoz
lékařská služba první pomoci • zubní
odborné léčebné ústavy • příspěvek DPL

650,0
160,0

1 020,0
70,0

10,0
10,0
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1 572,0

Celkem zdravotnictví

1 920,0

1 920,0

36 - bydlení, komunální služby, územní rozvoj
60,0

bytové hospodářství
nebytové hosdářství celkem
z toho ostraha budov 60tis

400,0

veřejné osvětlení - provozní výdaje - fakturace z TS

938,0

pohřebnictví

200,0

územní plánování

100,0

komunál.služby a územní rozvoj • zaměřování. zn.posudky.geometr.plány
• výkupy pozemků
• odkup domu v Holubí Zhoři (2.část)
• odkup domu č. 7 od Č.spořitelny • splátka
• úhr.fa. TS za provoz WC
• čl. příspěvek Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko

100,0
500,0
150,0
654,9
300,0
75,0

Celkem bydlení, komunální služby, územní rozvoj

3 477,9

37 - ochrana životního prostředí
sběr a svoz nebezpečných odpadů - fakturace za TS
sběr a svoz komunál. odpadů - výdaje celkem - fakturace z TS
z toho: skládkovné • pouze svoz popelnic
1 044
skládkovné • uložení velkoobjem. kont.
241
svoz SKO
890
svoz plastů
650
svoz papíru
278
svoz skla
66
pronájem kontejnerů
256
vývoz velkoobjem.kontejn.
89
provoz sběrného skla
369
sběr a svoz komunál. odpadů - poplatek za vyúčtování SIPO
péče o vzhled obcí a veřej.zeleň - výdaje celkem - fakturace z TS
z toho: sečení travnatých ploch V.Bíteš a přilehlé obce
1 221
jarní a podzim.příprava trav.ploch,vyhrab.star.listí,vysátí a likvidaci
83
prořezávka stromů, údržba okrasných keřů
60
výsadba nových prostorů, celoroční zálivka
květináčů na městě
36
vývoz odpadkových košů vč.likvidace odpadů
262
2
mechanická likvidace plevelu - ruční (2 400 m )
79
pořízení nových odpadkových košů+opr.stávajících
71
opravy a údržby laviček
36
provoz kašen na náměstí
18
likvidace černých skládek
48
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215,0
3 883,0

20,0
1 914,0

3 477,9

Celkem ochrana životního prostředí

6 032,0

6 032,0

9 517,0

9 517,0

41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení
péče o pomoc rodině a manžel., starým občanům, zdravotně postiženým
dávky nezaměstnaným, péče o osobu blízkou, dávky občanům postiženým
živel. pohromami

43 - sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním
zabezpečení a politice zaměstnanosti
pečovatelská služba - příspěvek
• stanovení objemu prostředků na platy ve výši 440tis. Kč v rámci
schvalovaného příspěvku na provoz

680,0

domov důchodců - příspěvek
• stanovení objemu prostředků na platy ve výši 2 200tis. Kč v rámci
schvalovaného příspěvku na provoz

2 520,0

ost. soc. péče a pomoc starým občanům - příspěvek klubu seniorů

50,0

Celkem sociální péče a pomoc

3 250,0

3 250,0

250,0

250,0

55 - požární ochrana a integr. záchranný systém
požární ochrana

61 - státní moc, st. správa, územní samospráva a pol. strany
zastupitelstvo obcí • činnost zastupit.orgánů na úrovni města,
je-li oddělitelná od ostatních výdajů místní správy včetně odměn
zastupitelům, zdravot. a sociálního pojištění
činnost místní správy • vlastní správní činnost míst. orgánů, společné
činnosti pro místní správu a zastupitelský sbor, nelze-li je oddělit
v tom • provozní náklady radnice (SP a ZP, voda, teplo, energie, poh.hmoty,
materiál, propag.materiál, drobný hmotný majetek, služby pošt, služby tel.
školení, opravy a udržování, nájemné, leasingy, cestovné, pohoštění 60 tis.,
dary, nákup cenin, poplatky, povinné pojistné plac. zaměstnavatelem za
pracovní úrazy, nákupy služeb, včetně přísp. na obědy)
mzdové náklady, ost. osobní náklady 6 160 tis.
činnost místní správy • náklady na výpočet. techniku a program. vybavení
výdaje hrazené ze sociálního fondu

1 550,0

11 000,0

1 023,0
300,0

Celkem státní moc, st. správa, územní samospráva a pol. strany

13 873,0

63 - finanční operace
obecné údaje z finančních operací • služby peněžních ústavů • popl. účtů
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120,0

13 873,0

pojištění funkčně nespecifikované, pojištění majetku, motor.vozidel, osob

300,0

ostatní fin. operace
daň z převodů nemovitosti
daň z nemovitosti
daň z příjmů právnických osob za obce (hlavní činnost)

13,5
15,0
3 354,0

Celkem finanční operace

3 802,5

3 802,5

64 - ostatní činnosti
ostatní činnosti j.n. • ostatní příspěvky (např. Svazu zdrav. postiž. civil. chor.
10 tis., Svaz diabetiků 10 tis., Svaz tělesně postiž. • příspěvek nevid.
a slabozrakým 10 tis., Pionýr. sk. 10 tis., Bítešský hud. půlkruh 50 tis.,
kynologický klub 20 tis., příspěvky nebo dárk. balíčky na akce pro děti,
příspěvek Svazu měst a obcí do 10 tis., SOV do 40 tis., příspěvek na 4 klíče
k velkomeziříčské bráně 12 tis., přísp. Sdruž. his. síd. Čech a Moravy 5 tis.,
příspěvek na dětský den obci Ludvíkov 3 tis., příspěvek Kolpingově rodině
10 tis., na vydání časopisu Exit 9,6 tis., Bítešská hudeb. kapela 5 tis., ESOM
Již. Moravy do 3 tis. a ostatní příspěvky dle rozhodnutí RM dle žádostí
v průběhu roku)
• Muzejní spolek • příspěvek na kroje a činnost souboru Bítešan

340,0

finanční vypořádání za SR • vratka soc. dávek

900,4

40,0

1 381,2

rezerva
úroky z úvěrů • zastřešení zimního stadionu
• zatepl. a výměna oken č. 475 a 548
• nástavba 4 b. j. Tyršova
• infrastruktura Jihlavská
• provozní do SFRB

55,0
250,0
89,0
123,0
48,0
3 226,6

Celkem státní činnosti

3 226,6

61 272,7

Mezisoučet

Opravy, investice vyčleněné samostatně :
úpravy a opravy na Masarykově nám. • neinvest. akce
oprava kulturních památek • oprava střechy domu Hrnčířská 117 (ZUŠ)
• a oprava jímacího vedení hromosvodu po opravě střechy
přístavba hájenky u Osočkanu • podíl města na více pracech
oprava budovy č. 88 • splátka
oprava manipulační plochy a komunikace v areálu TS • splátka
oprava fasády garáží ve Zmole

340,0
400,0
41,0
40,5
50,0
50,0
50,0
323,2
651,7

zateplení a výměna oken U Stadionu 475 • úvěr
zateplení a výměna oken U Stadionu 548 • úvěr
rekonstrukce komunikace včetně chodníku Tyršova (od kostela po SOU)
a zpevněných parkovacích ploch (dotace z MF 5 milionů korun)
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7 000,0

energetický audit ZŠ

120,0

plán odpadového hospodářství • doplatek fa z r. 2005
prodloužení chodníku Kpt. Jaroše k průmyslové zóně • spoluúčast 75% SFDI

6,0
240,0

příspěvky DSO Svazu vod. a kanalizací Žďársko
• podíl na opravě kanal. ul. Tyršova
• podíl na opravě kanal. a vodovodu ul. Kostelní

200,0
1 800,0

Kostelní ulice• chodníky
• veřejné osvětlení

1 500,0
500,0

VO v ulici Kpt. Jaroše

119,0

průmyslová zóna • doplatek fa z r. 2005

123,0
8,3

komunikace pro pěší • Centrum potravin
rekonstrukce objektu Letná č. p. 130 • stavební práce a vybavení

200,0

parkovací plochy mezi byt. domy U Stadionu 275 • 278, 280 • 386 (Encom)

750,0

zhotovení štěrkového parkoviště včetně demolice domu č. p. 224

100,0

dokončení kanal. včetně staveb. úprav pro projekty Lánice 42 a 300 (Encom)

150,0

cyklostezka Vlkovská (podpora SFDI 60 %)

1 750,0

chodník Lánice • most I/37 (ŘSD Vysočina)

85,0

veřejné osvětlení • most I/37 (ŘSD Vysočina)

115,0

veřejné osvětlení Pod Spravedlností

105,0

veřejné osvětlení k Jindřichovu a Jestřabí

95,0

Základní škola V. Bíteš • zastřešení vchodu k tělových. pavilonu

80,0

Základní škola V. Bíteš • zasíťování • kabeláž k výpoč. tech. na I. stupni

120,0

stavební úpravy na DD • výměna zárubní a dveří, výmalba, přestavba
koupelny (dotace MPSV 75 % z 750 tis. korun)

100,0

komunikace Na Valech • dopravní značení, dvě zastávky autobusů
(obousměrný provoz)

800,0

18 012,7

Opravy a investice celkem

18 012,7

79 285,4

Výdaje celkem

V návaznosti na § 12 zákona č. 250/2000 Sb. se navrhují jako závazné
ukazatele celkové částky v rozpočtu u jednotlivých oddílů a paragrafů
(např. silnice, sběr a svoz komunál. odpadů, činnost místní správy),
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u dávek a podpor v sociálním zabezpečení oddíl 41 jako celek, částky
dotací, příspěvků příspěvkovým organizacím na provoz, mzdy a
investice.

Vyhotovila : Nováčková
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