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Úvod 

Předložený návrh rozpočtu na rok 2017 zajišťuje hospodaření a financování činností města a 

jeho organizací v tomto rámcovém rozsahu: 

Příjmy bez financování 122 695 088 

Financování 83 207 078 

Příjmy celkem 205 902 166 
 

Výdaje bez financování 198 894 310 

Financování 7 007 856 

Výdaje celkem 205 902 166 

 

Rozbor příjmové části rozpočtu 

1. Daňové příjmy (tř.1) jsou tvořeny podílem na inkasu státních daní a jsou upraveny ve 

smyslu předpokládaného upraveného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

daní, místními poplatky, upravenými  v souladu s obecně závaznými vyhláškami města 

Hrádek nad Nisou a správními poplatky, ve smyslu platného znění zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích. Daňové příjmy tvoří největší objem příjmové strany rozpočtu 

v částce 91 023 tis. Kč. 

2. Nedaňové příjmy (tř. 2) jejich výše je rozpočtována v částce 15 885 tis. Kč. Jedná se o 

příjmy z nájemného bytových a nebytových prostor města a k nim poskytovaných služeb, 

ukládaných pokut, neinvestičních darů, úroků, splátek půjček fondů apod.. 

3. Kapitálové příjmy (tř. 3) tato položka je plánována na základě předpokládaných prodejů 

pozemků města. Případné další prodeje majetků pak budou do rozpočtu zahrnuty 

rozpočtovým opatřením. 

4. Přijaté dotace (tř. 4) v této třídě jsou zahrnuty investiční a neinvestiční dotace. Pravidelně 

má město v této třídě dotaci na krytí výdajů souvisejících s výkonem státní správy v částce 

4 905 tis. Kč. Dále se jedná o přecházející dotaci na veřejně prospěšné práce v částce 708 

tis. Kč, která bude pravděpodobně navýšena rozpočtovým opatřením na základě dalších 

uzavřených smluv s Úřadem práce v průběhu roku 2017. Další dotace, které jsou již 

smluvně zajištěny a rozpočtovány: projekt „Turistický a informační systém“ (Euroregion 

NISA) v částce 728 tis. Kč, projekt „4 města zachraňují přes hranice“ (SAB) v částce 2 000 

tis. Kč, projekt „Letní dřevořezbářské sympózium v Trojzemí“ (Euroregion NISA) v částce 

404 tis. Kč, projekt „Paměť v krajině Trojmezí“ (SAB) v částce 400 tis. Kč, projekt 

„Prezentace zapomenutých historických památek“ (Euroregion NISA) v částce 900 tis. Kč.  

5. Financování (tř. 8) - v roce 2016 je předpoklad, že na běžných bankovních účtech 

k 31.12.2016 zůstane kladné bankovní saldo. Kladné saldo bude zapojeno rozpočtovým 

opatřením k dofinancování investičních akcí města. Financování tvoří také kladné saldo na 

účtu peněžních fondů – Fond rozvoje města a Fond rozvoje Václavic a Uhelné k 31. 12. 



2016 a bude činit minimálně 76 000 tis. Kč. Tato částka je také zahrnuta do výdajů 

rozpočtu 2017 a bude účelově použita pro financování výdajů investic a dotačních titulů. 

 

Rozbor výdajové části rozpočtu 

1. Školství – rezerva na drobné opravy v jednotlivých objektech školských zařízení a na 

případné generální opravy budov v částce 600 tis. Kč.  

2. Kultura – výdaje na Dotační program města a Individuální dotace pro spolky a občany 

na reprezentaci, propagaci a kulturu, sport, obnovu majetku apod. v částce 1 020 tis. Kč, 

stálé členské příspěvky města (Euroregion Nisa, Mikroregion Hrádecko – Charstavsko 

apod.) v částce 339 tis. Kč, další provozní výdaje se týkají propagace města, SMS 

infokanálu, měsíčníku Hrádecko apod..  

3. Vnitřní správa - běžné osobní a provozní výdaje městského úřadu včetně pojištění 

majetku města, proti loňskému roku navýšení platů z důvodu navýšení platových tarifů.  

4. Osadní výbory – běžné provozní výdaje osadních výborů, stanovené podle počtu 

obyvatel v jednotlivých městských čtvrtích. 

5. Městský záchranný integrovaný systém - běžné osobní a provozní výdaje městské 

policie v částce 4 164 tis. Kč, další položkou jsou provozní výdaje hasičů na obnovu 

hasičských oděvů, pohonných hmot, drobných oprav hasičských zbrojnic a médií (teplo, 

elektrická energie, voda, plyn). 

6. Sociální záležitosti – provozní výdaje na sociální záležitosti města a SPOZ. 

7. Ochrana přírody - výdaje za likvidaci odpadu, likvidace černých skládek včetně úklidu 

města.  

8. Lesní hospodářství - výdaje na činnost lesního hospodáře a na obnovu lesa v majetku 

města.   

9. Komunikace a doprava – provozní výdaje na dopravní obslužnost, náklady na zimní 

údržbu, opravy komunikací ve městě a v okrajových částech města, opravy dopravního 

značení, opravy chodníků a dešťových vpustí a propustků.  

10. Údržba města - běžné osobní a provozní výdaje na veřejně prospěšné práce na úklid 

města. 

11. Místní hospodářství – provozní výdaje za údržbu zeleně, výdaje za veřejné osvětlení, 

výdaje na údržbu hřbitovů včetně jeho drobných oprav, výdaje na údržbu dětských hřišť.  

V kapitole se tvoří dle stanov finance Fondu rozvoje města a Fondu rozvoje Václavic a 

Uhelné. 

12. Bytové a nebytové hospodářství – provozní výdaje jednotlivých městských objektů. 

Výdaje na opravy jsou rozpočtovány z hlediska plánovaných oprav.  

13. Investice – investiční výdaje města – hlavními jsou kanalizace K Bytovkám, 

rekonstrukce sokolovny II. Etapa, oprava povrchů a kanalizace v přilehlých uličkách 



k Oldřichovské ulici, zasíťování pozemků Pod ovčím kopcem, oprava komunikace a 

kanalizace ulice Zahradní.  

14. Pokladní správa v kapitole jsou alokovány rozpočtové rezervy města, úhrady DPH a daň 

z příjmu právnických osob za město. 

15. Příspěvkové organizace – běžné provozní výdaje vyjadřující finanční vztah města k jím 

zřizovaným příspěvkovým organizacím – neinvestiční příspěvky na provoz a na odpisy 

městem svěřeného majetku do správy příspěvkových organizací. Nově je v kapitole 

zařazena Brána Trojzemí, příspěvková organizace, která byla v roce 2016 v kapitole 

Kultura. 

16. Projekty z dotací - běžné a investiční výdaje města související s realizací projektů 

spolufinancovaných Evropskou unií, Euroregionem Nisa, Krajským úřadem Libereckého 

kraje apod..  

17. Financování – finanční výdaje města související se splátkami jistin z úvěrů. 

 

Závěr 

Návrh rozpočtu města Hrádek nad Nisou na rok 2017 bude předložen ke schválení 

zastupitelstvu města na jeho řádném zasedání dne 14.12.2016. V souladu se zněním zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je návrh zveřejněn na úřední desce městského úřadu 

po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. Ve smyslu citovaného zákona se stanovuje termín pro 

předkládání písemných připomínek k předloženému návrhu rozpočtu do 13.12.2016. 

 

 

V Hrádku nad Nisou 25.11.2016 

Zpracovala: Iva Solnařová 

 

 


