Město Velká Bíteš
Rozpočet na rok 2008
schválený zastupitelstvem města dne 4.2.2008
Rozpočet na r. 2008 se schválil jako schodkový, s tím,
že rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán třídou 8 - financování.

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 a z hl.č.) - zatím hospod.
činnost
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
1351 odvod výtěžku z provoz.loterií (6% z hracích automatů)
1361 správní poplatky
1511 daň z nemovitosti
Třída 1 celkem

8 000,0
3 000,0
300,0
10 000,0
750,5
16 700,0
15,0
10,0
2 000,0
80,0
170,0
25,0
380,0
34,0
600,0
2 300,0
44 364,5 44 364,5

Třída 2 - nedaňové příjmy
1031 2131 pěstební činnost - příjmy z pronáj. pozemků - Lesy města 1180
Lesní družstvo 200 tis.
- příjmy z pronáj.pozemků - Lesní druž.dopl. za r. 2007
1037 2131 celospolečenské funkce lesů - pronájem les. pozemků (honitba)
2212 2132 silnice - příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí (mosty)
3111 2122 předškolní zařízení - odvod přísp. organ. - z odpisů (7,1+120,9)
3113 2122 ZŠ Velká Bíteš - odvod z odpisů (je včetně ŠJ)
3114 2122 ZŠ Tišnovská - odvod z odpisů
3123 2122 SOU - odvod z odpisů
3231 2122 ZUŠ - odvod z odpisů
3314 2111 činnost knihovnická - poplatky
3319 2122 kult. dům - odvod z odpisů
3419 2132 tělových. čin. - příj. z pronáj. ost. nemov. - rekl. plochy
3511 2122 všeobecná ambulantní péče - odvod přísp. org. polikl. - z odpisů
3611 2141 podpora indiv. bytové výstavby - příjmy z úroků a půjček
(z poskyt. půjček FRB a SFRB)
3613 2132 nebytové hospod. - pronájem ost.nemov.a jejich částí - TS
- ZUŠ
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1 380,0
100,0
55,0
400,0
128,0
65,0
12,7
51,5
7,4
30,0
22,9
80,0
104,1
28,8
679,0
80,0

3632
3632
3639
3639
3639
3725
3729
4357
6171
6171
6310

- Letná
- Poliklinika
- Agrostar
- hájenka Březské
2111 pohřebnictví - pronájem hrobového místa - služby
2139 pohřebnictví - pronájem hrobového místa - pozemek
2131 komunál.služby a územní rozvoj-příjmy z pronáj.pozemků
- příjmy z pronáj. poz./FC a TJ Spartak/
2139 komunál.služby a úz.rozvoj-ost.příjmy z pronájmu maj.- PKS
2321 komunál.služby a územní rozvoj-přijaté neinv.dary (kamenivo)
2111 využívání a zneškodňování komunál. odpadů-separace odpadů
/platby od EKO-KOMU/
2132 ost. nakládání s odpady - pronájem skládky
2122 domov důchodců - odvod z odpisů
2111 činnost místní správy - hlášení míst. rozhlasem, přefa.telefonů
2329 činnost místní správy - ostatní nedaňové příjmy
2141 obecné příjmy z fin. operací - příjmy z úroků - ostatní
2412 splátky půjček od podnik. subjektů - práv.osob - od TS
2460 splátky půjček od obyvatelstva do FRB
2460 splátky půjček od obyvatelstva do SFRB

6402 2226 příjmy z finančního vypořádání min. let vztahující se k přísp. DSO
na akci rekonstrukce vod. a kanal.V.Bíteš - křižovatka u kostela
Třída 2 celkem

50,7
676,9
81,4
2,3
25,0
9,0
53,0
76,9
100,0
200,0
750,0
64,4
53,0
9,0
100,0
30,0
151,4
54,7
200,8
2 073,6
7 986,5

7 986,5

Třída 3 - kapitálové příjmy
3612 3112 bytové hosp. - příjmy z prod bytu 1+0 U Stadionu 431
Třída 3 - celkem

450,0
450,0

450,0

Třída 4 - přijaté transfery
4112 neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dotačního vztahu
v tom: školství
1 215,5 tis. /1360,- na žáka/
výkon st. správy
2 593,8 tis.
4113 neinv.přijaté transfery ze st. fondů - SFRB - na úroky z úvěrů
pro byt. domy č. 475 a 548
4116 ostatní neinv. transf. ze SR - výplata a soc. dávek
4121 neinv.přijaté transfery od obcí - na provoz ZŠ
- na Spec. školy
- na MŠ I.
- na MŠ II.
4131 převod z vlast. fondů hospodář. činnosti (Encom)
/částka se rovná inv.ve výdajích a spl. úvěrů a úro na bydlení/
Třída 4 celkem

3 809,3

194,0
2 100,0
895,0
216,0
15,0
15,0
3 069,8

10 314,1 10 314,1
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Příjmy celkem

63 115,1

Třída 8 - financování
8115 změna stavu krátkodobých peněž. prostřed.na bankov.účtech
8124 uhraz.splátky dlouhodob.přijatých půjček(úroky jsou ve výdajích)
- 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 výměna oken č. 475 a 548
- do KB - infrastruktura Jihlavská
Třída 8 celkem

7 000,0

-387,6
-39,3
-52,0
-160,8
-880,8
-600,0
4 879,5

Příjmy a financování celkem

4 879,5

67 994,6

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

22 - doprava
silnice - celkem fakturace z TS a ostatní /např.SÚS,ŘSD,E-ON,
z toho fakturace TS /2 379,2 tis./:
vodorovné dopravní značení
168
oprava výtluků
295
zimní údržba
985
drobné opravy chodníků
214,2
strojní zametání komunik.
300
chemické ošetření komunik.
77
ruční zametání
340
silnice - OON / Pánov a ost. /
silnice - kontejnery na posypový materiál 20 ks - pronájem od TS
provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost
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2 480,0

30,0
40,0
150,0

77,0

Celkem doprava

2 700,0

2 700,0

23 - vodní hospodářství
pitná voda - provozní náklady související se zásobováním pitnou vodou,
zdroji pitné vody
pitná voda - příspěvek DSO Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko 100,na obyv. tj. 495,4 tis. a DSO Svazu vod. a kanalizací Ivančice 0,4 tis.
odvádění a čištění odp. vod. - opravy, čištění dešťových vpustí - fa z TS

30,0

495,8
110,2

Celkem vodní hospodářství

636,0

636,0

31 a 32 - vzdělávání
předškolní zařízení - MŠ I.Masarykovo nám. - přísp.na provoz
včetně školní jídelny
z toho energie
243
mzdové náklady
8
MŠ I. Masarykovo nám. - příspěvek na provoz - odpisy
MŠ II. U Stadionu - příspěvek na provoz včetně šk. jídelny
z toho energie 385
mzdové náklady 15
MŠ II. U Stadionu - příspěvek na provoz - odpisy
základní školy-ZŠ Velká Bíteš - příspěvek na provoz včetně šk.jídelny,družiny
/ přísp. na provoz je vč. vymalování části chodeb, opravy vstupních dveří
z ulice Za Školou/
z toho energie 1 605
mzdové náklady 180
- příspěvek na provoz - odpisy (ZŠ a ŠJ)
příspěvek z Fondu Vys. /fin.prostředky dopadly na účet koncem r.2007
na projekt "Příroda okolí Velké Bíteše.."/
speciální základní školy-základní škola 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 tis.
mzdové náklady 105 tis.
- příspěvek na provoz - odpisy
základní umělecká škola - příspěvek na mzdy
- příspěvek na odpisy

575,0

7,1
746,0

120,9
4 550,0

65,0
48,0

516,7
12,7
1 650,0

51,5
100,0
7,4

Celkem vzdělávání

8 450,3

33 - kultura, církve a sdělovací prostředky
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8 450,3

kino - příspěvek ZO OS KOVO PBS na opravy budovy kina

50,0

činnost knihovnická - provoz knihovny celkem včetně výd. na program.
vybavení a výpočet. techniku
z toho mzdové a ost.osobní náklady 270

525,0

činnost muzeí - provoz muzea
z toho mzdové a ost.osobní náklady 225

530,0

ostatní záležitosti kultury
Informační centrum a klub kultury - příspěvek na provoz včetně oprav a poříz.
drobného majetku 50 tis.
- stanovení objemu prostředků na platy ve výši 750tis.v rámci schval.
příspěvku na provoz
Informační centrum a klub kultury - příspěvek na koncert k oslavám výročí
/Petr Bende - páteční koncert TBH/
- na kroje /pro hl. stárkovou a hl. stárka/
kulturní dům - příspěvek na provoz
- stanovení objemu prostředků na platy ve výši 370tis. v rámci schval.
příspěvku na provoz
- příspěvek na odpisy

1 645,0

80,0
20,0
793,0

22,9

kronika - OOV a provozní výdaje

30,0

zachování a obnova kult.památek-provoz kašen včetně oprav fa z TS /35,7 tis./

55,7

rozhlas a televize - místní rozhlas - výměna rozhlasu analogového za digitální

150,0

ostatní záležitosti kultury - sbor pro obč.záležitosti včetně ost.osob. nákladů
- kulturní akce - hody, pouť, družba, propag. materiály, DARUMA,
paměť.deska města na MěÚ, paměť.deska Karla Staršího na
muzeu, ohňostroj, slavnostní prapor a případně další výdaje

150,0
500,0

Celkem kultura, církev a sdělovací prostředky

4 551,6

34 - tělovýchova a zájmová činnost
ost.tělovýchovná činnost -celkem
- příspěvek FC Spartak 100 tis.+ 25 tis. na trenéry
- příspěvek FC a TJ Spartak na pronájem pozemků 76,9 tis.
- příspěvek HC Spartaku 130 tis.+ 10 tis. na trenéry
- příspěvek TJ Spartak 100 tis. + 35 tis. na trenéry
- příspěvek TJ Sokol 0
- úhrady fa TS za provoz zimního stadionu /tvorba ledu/ 900
- příspěvek Tenis.clubu 20 tis. + 5 tis. na trenéry

využití vol. času dětí a mládeže - opr.oplocení hřiště na Družstevní a U Stad.
ostatní zájmová činnost
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1 576,9

130,0
50,0

4 551,6

Celkem tělovýchova a zájmová činnost

1 756,9

1 756,9

35 - zdravotnictví
všeobec. ambulantní péče - příspěvek na provoz
- příspěvek na provoz - odpisy
• stanovení objemu prostředků na platy ve výši 2 800tis. Kč v rámci
schvalovaného příspěvku na provoz
všeobecná ambulantní péče - příspěvek na částečnou obnovu RTG zařízení

1 366,0
104,1

500,0

lékařská služba první pomoci - příspěvek na provoz na leden a únor
▪stanovení objemu prostředků na platy na leden a únor ve výši 105 tis. Kč
v rámci schvalovaného příspěvku na provoz
LSPP - dopravní služba - fa za prosinec 2007

80,0

lékařská služba první pomoci - zubní

10,0

odborné léčebné ústavy - příspěvek DPL

10,0

Celkem zdravotnictví

6,0

2 076,1

2 076,1

36 - bydlení, komunální služby, územní rozvoj
bytové hospodářství
nebytové hospodářství -celkem
včetně provozu kult. zařízení a obecních domů v míst. částech:
Košíkov, Ludvíkov, Bezděkov, Holubí Zhoř, Jáchymov, Jinřichov,
Březka a ostrah budov 60tis,
z toho OON Kč 40 tis.
veřejné osvětlení - provozní výdaje - fakturace z TS

60,0
500,0

1 500,0

pohřebnictví - provozní výdaje, z toho OON Kč 27 tis.

150,0

územní plánování - změna ÚP č. 3 - PD

200,0

komunál.služby a územní rozvoj • zaměřování. zn.posudky.geometr.plány
akcí města
▪ výkupy pozemků - ost.
• výkupy pozemků - fotbal.stad.

500,0
500,0
620,0

• odkup domu č. 7 od Č.spořitelny • splátka

654,9

• úhrada fa TS za provoz WC
• čl. příspěvek Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko

360,0
89,2

Celkem bydlení, komunální služby, územní rozvoj

5 134,1

37 - ochrana životního prostředí
sběr a svoz nebezpečných odpadů - fakturace za TS
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215,0

5 134,1

sběr a svoz komunál. odpadů - výdaje celkem - fakturace z TS
z toho: skládkovné • pouze svoz popelnic
1172
skládkovné • uložení velkoobjem. kont.
270
svoz SKO
890
svoz plastů
650
svoz papíru
278
svoz skla
66
pronájem kontejnerů
256
vývoz velkoobjem.kontejn.
89

3 671,0

sběr a svoz komunál. odpadů - úhrada fa za provoz sběrného dvora
sběr a svoz komunál. odpadů - poplatek za vyúčtování SIPO

369,0
25,0

péče o vzhled obcí a veřej.zeleň - výdaje celkem - fakturace z TS
z toho: sečení travnatých ploch V.Bíteš a přilehlé obce
1 570,8
jarní a podzim.příprava trav.ploch,vyhrab.star.listí,vysátí a likvidaci 95,8
prořezávka stromů, údržba okrasných keřů
71,4
výsadba nových prostorů, celoroční zálivka
43
květináčů na městě
vývoz odpadkových košů vč.likvidace odpadů
280
2
mechanická likvidace plevelu - ruční (8600 m )
105
pořízení nových odpad.košů+opravy stávajících
85,6
opravy a údržby laviček
42,8
likvidace černých skládek
47,6
vánoční výzdoba - pronájem
péče o vzhled obcí a veř. zeleň - Jestřabí

25

2 342,0

25,0
50,0

Celkem ochrana životního prostředí

6 697,0

6 697,0

41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení
příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, ost. dávky soc. pomoci,
příspěvek na zvláštní pomůcky

2 100,0

2 100,0

43 - sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním
zabezpečení a politice zaměstnanosti
pečovatelská služba - příspěvek
• stanovení objemu prostředků na platy ve výši 600 tis. Kč v rámci
schvalovaného příspěvku na provoz

714,0

domov důchodců - příspěvek
• stanovení objemu prostředků na platy ve výši 2 816 tis. Kč v rámci
schvalovaného příspěvku na provoz

377,0

domov důchodců - příspěvek na odpisy

53,0

ost. soc. péče a pomoc ost.skupinám obyv. - příspěvek klubu seniorů

50,0

Celkem sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení
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1 194,0

1 194,0

55 - požární ochrana a integr. záchranný systém
požární ochrana - profesionál.část-fin.příspěvek HZS na nákup rozbruš. stroje

50,0

požární ochrana - dobrovolná část včetně pojištění zásah. jednotky

300,0

Celkem požární ochrana a integr.záchranný systém

350,0

350,0

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, z toho odměny zast.1368,
pojistné na soc. pojišť.268, pojistné na zdravot.pojišť.119

1 755,0

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 2398, voda 30, teplo 220,
energie 150, poh.hmoty 130, nákup materiálu 200, drobný hmotný majetek
150, služby pošt 310, služby telekom.a radiokomun.280, školení 150, opravy
a udržování 200, leasing 77, cestovné 30, pohoštění 60, nákup cenin 40,
poplatky 10, povinné pojistné na úrazové pojištění 35, odvody za neplnění
povin.zaměst.zdravot. postižené 50 , nákupy služeb 303, knihy, tisk 70,
konzult., poradenské služby 100, platba daní a poplatků 5),
▪ mzdové náklady, ost. osobní náklady 6852
činnost místní správy • náklady na výpočet. techniku a program. vybavení
- MěÚ Velká Bíteš datová a síťová bezpečnost
/dotace ve výši 53,2 tis.z KÚ bude řeš.RO/
- Webové stránky města Velká Bíteš v rámci oslav 600 let
/dotace ve výši 10 tis. z KÚ bude řeš.RO/
výdaje hrazené ze sociálního fondu

11 850,0

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

15 136,3 15 136,3

1 100,0
106,3
25,0
300,0

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

120,0

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

460,0

ostatní fin. operace
daň z převodů nemovitosti
daň z nemovitosti
daň z příjmů právnických osob za obce (hlavní činnost) stejná částka bude
v příjmech pol. 1122
Celkem finanční operace

64 - ostatní činnosti
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24,3
15,0

619,3

619,3

Ostatní činnosti j.n.- ostatní příspěvky, členské příspěvky, dary, propag.mat.
/o ostatních příspěvcích do výše 50 tis. Kč bude rozhodovat na základě
písemných žádostí rada města, nad 50 tis. bude rozhodovat zastup. města/

400,0

fin. vypořádání za SR • vratka soc. dávek /je proti pol. 8115/

143,0

rezerva

9 483,3

ost. činnosti j.n. - ost. neinv. výdaje jinde nezařazené - kamenivo /Colas/
výdaj bude později upřesněn

200,0

úroky z úvěrů • zatepl. a výměna oken č. 475 a 458 U Stadionu - kryto
dotací ze SFRB
• nástavba 4 b.j.Tyršova - částečně kryto příjmy - pol. 4131
• infrastruktura Jihlavská
• provozní do SFRB

191,0

Celkem ostatní činnosti

75,0
105,0
13,6
10 610,9 10 610,9

Mezisoučet

62 089,5

Opravy, investice a ost. akce vyčleněné samostatně :
oprava budovy č. 88 - splátka TS
oprava manipul plochy a komun. v areálu TS - splátka
komunikace pro pěší - Centrum potravin Kučera

50,0
50,0
8,3

ul. Kostelní - chodníky - úhrada pozastávky
ul. Vlkovská - chodník (k PBS) - úhrada pozastávky
VO Pod Spravedlností - úhrada pozastávky

5,0
35,0
21,0

Akce, které vychází ze smluv o dílo z r. 2007:
přísp.DSO Svazu vod. a kanalizací Žďársko - rekonstr. vod. a kanalizace
v křižovatce u kostela /pozn. k tomuto příspěvku a k příspěvku z r. 2007
se váže v příjmech položka u odpa 6409 fin.vypořádání min. let /

2 162,3

Akce, které se neuskutečnily a převádí se, nebo jsou rozpracované:
Hrnčířská 117 - oprava hromosvodu ZUŠ

41,0

inž.sítě pro RD Jihlavská - projekty pro ÚR
- vodovod a kanalizace
/dotace ve výši 198,3 z KÚ bude řešena RO/

253,5

zástavbová studie RD - Babinec, Pod spravedlností

110,0

bezbariérový vstup do KD Velká Bíteš - projekt. dokumentace
rekonstrukce topení v KD Velká Bíteš

15,0
500,0

hřiště Holubí Zhoř

121,7
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rekonstrukce ul. Tyršova - VO - projekt. dok.
rozšíření MŠ I. o prostory v č. 85 - projekt. dok.
komunikace a VO K Mlýnům - projekt. dok.
plocha u západní kašny Masaryk. nám. - projekt. dok.
radniční dvůr - projekt. dok.
rozšíření SOU J.Tiraye Velká Bíteš - projekt.dok.
kanal.splašk.přípojka s ČS ul. Sadová - projekt. dok.
kanal.dešťová přípojka Jihlavská č. 282 - projekt. dok.

20,0
20,0
9,0
48,0
20,0
10,0
22,6
6,0

Investice hrazené z příjmů z pronájmů bytů a nebytů - viz položka 4131:
dokonč. kanal. vč staveb. úprav pro obj. Lánice 42 a 300
rekonstrukce terasy a sklepů - Masaryk. nám. 67 - projekt
kanal. a úprava dvor. traktu - Lánice 209
modernizace výtopny U Stadionu č.p.610 (výměna 1 ks kotle-II.etapa)

150,0
60,0
816,7
900,0

Ostatní akce:
zimní stadion - fa z TS za nutnou údržbu strojovny, OK a šaten
autobusové čekárny v obcích- Košíkov 60, Jindřichov 60, Jestřabí 60

270,0
180,0

Opravy a investice celkem

5 905,1

Výdaje celkem

5 905,1
67 994,6

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),
částky dotací, příspěvků příspěvkovým organizacím na provoz, mzdy
a investice stavební.

Požadavky na opravy financované v hospodářské činnosti města Velká
Bíteš správcem bytových a nebytových prostor firmou Encom z
finančních prostředků získaných z nájemného v r. 2008:
drobné opravy do 45 tis. Kč vč. výměn zařiz. předmětů, výměny kotlů

850,7

oprava střechy domu Masaryk. nám. 67 část 1.,2.,3. do ul Kostelní a 4.směr.
do dvora z ul. Kostelní
výměny platových oken za nevyhovující dřevěná ve staré zástavbě U Stadionu
a na Návrší (6 bytů po 55 tis. Kč)
Požadavky z Encomu celkem

210,0

Vyhotovila: Nováčková
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330,0
1 390,7

