
              Magistrát města Děčín 
materiál do jednání zastupitelstva města dne:  

 
31.03.2016 ZM 16 03 03 01 

Název: Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2016 

 
 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2016 a  

schvaluje 

rozpočtové opatření č. RO 22/2016 – 24/2016 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů o 114 786 
tis. Kč a zvýšení financování o 114 786 tis. Kč. 
 

 
 
Stanovisko RM : 
 

Rada města projednala dne 22. 3. 2016 návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2016 a po 
úpravě usnesením č. RM 16 06 35 02 doporučila zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení 
v předloženém znění. 
 

 

Cena: Výdaje +114 786 tis. Kč, financování +114 786 tis. Kč 

Návrh postupu: RM doporučuje ZM schválit 

 
 

 
 
Důvodová zpráva: 
 

Návrh na změnu rozpočtu je předkládán v návaznosti na výsledky hospodaření města za rok 2015 
a předpokládané finanční vypořádání výsledku hospodaření města roku 2015. 
 
Hospodaření města v roce 2015 skončilo účetním přebytkem ve výši 40 259 tis. Kč. Na 
rozhodných účtech města zůstalo k 31. 12. 2015 celkem 127 686 tis. Kč. Po předpokládaném 
vrácení kaucí na veřejné zakázky ve výši 12 900 tis. Kč, finančním vypořádání, resp. vratkách 
nevyčerpaných dotací za rok 2015 ve výši 268 tis. Kč, doplatku do sociálního fondu dle statutu ve 
výši 496 tis. Kč a po zapojení nevyužitých účelových prostředků z roku 2015 do hospodaření roku 
2016 ve výši 9 705 tis. Kč, zbývají zdroje ve výši 104 317 tis. Kč (příloha č. 1). 
 
Po projednání s vedením města je předkládán návrh rozpočtového opatření na účelové pokrytí 
akcí v celkové výši uplatněných požadavků, tj. 91 593 tis. Kč. Jedná se o rozestavěné akce, resp. 
akce, na které byly uzavřeny smluvní závazky nebo je potřeba zajistit předfinancování či 
financování projektově přípravené akce ve výši 65 953 tis. Kč (příloha č. 2 bod a) a dále nové akce 
vč. navýšení příspěvků na provoz z důvodu navýšení zákonných mzdových tarifů u kulturních 
příspěvkových organizací v celkové výši 25 640 tis. Kč (příloha č. 2 bod b). V rámci návrhu na 
změnu rozpočtu se podařilo pokrýt tak objemově významné akce, jako je např. Revitalizace 
panelového sídliště Březiny, Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu, 
Rekonstrukce mostu u Promptusu, Rekonstrukce mostu DC-004L Oldřichovská, výměna osvětlení 
a rekonstrukce kabin u zimního stadionu aj. 
 
Zbývající finanční prostředky z roku 2015 ve výši 12 724 tis. Kč jsou navrhovány ponechat v 



kapitálové rezervě města k financování dalších prioritních záměrů města, příp. havárií nebo 
výpadku příjmů města v průběhu rozpočtového roku atp. Celková kapitálová rezerva města tak 
bude činit v současné době 25 098 tis. Kč. Město Děčín přitom obdrží v tomto roce další dotace ve 
výši cca 27 mil. Kč na akce, které byly předfinancovány z rozpočtu města (Elektronizace služeb 
statutárního města Děčín, Revitalizace zázemí zámeckého areálu, 4. část Revitalizace sídliště 
Děčín III - Staré Město).  
 
Celkový návrh na změnu rozpočtu včetně finančního vypořádání výsledku hospodaření za rok 
2015 a zapojení účelových finančních prostředků z r. 2015 do hospodaření r. 2016 a návrhu na 
pokrytí konkrétních akcí je v příloze č. 3. 
 

 
 
 
 

Zpracoval:    

Předkladatel:    

Počet příloh: 14   

 


