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Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 
 

  
 
     Návrh rozpočtu na rok 2021 vychází z rozpočtového výhledu na roky 2021 – 2022 a z návrhu 
státního rozpočtu na rok 2021. Při projednávání vlastního návrhu rozpočtu byly pečlivě 
posuzovány veškeré provozní výdaje města. 

     Předkládaný rozpočet je koncipován jako schodkový. Schodek rozpočtu příjmů a výdajů činí 
celkem 35.698,53 tis. Kč. Navrhovaný schodek rozpočtu bude financován z výsledku 
rozpočtového hospodaření minulých let.  

     Na běžných účtech a termínovaných vkladech bylo k 1. 1. 2020  422.121,86 tis. Kč. Na konci 
roku 2020 je předpokládán zůstatek finančních prostředků ve výši 429 mil. Kč.  

V současné době město nemá žádné závazky z  přijatých úvěrů. 
 

 

Z návrhu rozpočtu vyplývají tyto souhrnné údaje: 

 

Věcný obsah 
Návrh rozpočtu na rok 2021 

 v tis. Kč 

    
I. PŘÍJMY po konsolidaci 571 665,97 

daňové příjmy 376 111,20 
nedaňové příjmy 124 149,77 
kapitálové příjmy 22 579,70 
přijaté transfery  48 825,30 

    
II. VÝDAJE po konsolidaci 607 364,50 

běžné výdaje  456 677,50 
kapitálové výdaje  150 687,00 

    
III. SALDO: P říjmy - Výdaje -35 698,53 
    
IV. FINANCOVÁNÍ 35 698,53 

změna stavu peněžních prostředků na běžných účtech 35 698,53 
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1. Vývoj rozpočtu města od roku 2013  
 

1.1. Vývoj schváleného rozpočtu výdajů v letech 2013 – 2020 (tis. Kč) 

Schválený 
rozpočet 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

běžné výdaje 343 414 342 633 350 021 360 931 375 162 397 922 425 181 440 707 

kapitálové 
výdaje 

132 695 149 889 205 780 116 472 134 500 173 109 200 915 162 055 

celkem 476 109 492 522 555 801 477 403 509 662 571 032 626 096 602 762 

% KV z 
celkového SR 

27,87% 30,43% 37,02% 24,40% 26,39% 30,32% 32,09% 26,89% 

 

 
 

 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ti
s
. 
K
č

Vývoj schváleného rozpočtu výdajů  v tis. Kč

běžné výdaje kapitálové výdaje

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ti
s
. 
K
č

Vývoj schváleného rozpočtu výdajů

běžné výdaje kapitálové výdaje



 

 3 

1.2. Vývoj upraveného rozpočtu výdajů v letech 2013 – 2020 (tis. Kč) 

 

Upravený 
rozpočet 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

běžné výdaje 373 469 390 149 354 079 392 580 396 670 439 040 441 115 450 898 

kapitálové 
výdaje 

124 430 171 707 208 400 129 149 133 174 183 637 230 102 157 476 

celkem 497 900 561 856 562 479 521 729 529 844 622 676 671 217 608 375 

% KV z 
celkového UR 

24,99% 30,56% 37,05% 24,75% 25,13% 29,49% 34,28% 25,88% 

*upravený rozpočet k 30. 9. 2020 
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1.3. Porovnání rozpočtu a skutečnosti v letech 2013 – 2019 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
1.4. Vývoj salda rozpočtu města v letech 2013 - 2020 (tis. Kč) 

 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
SR 

2020 
UR9/2020 

Očekávaná 
skutečnost 

2020 

příjmy 474 255 496 239 481 079 497 863 539 160 549 403 610 298 579 084 567 261 576 933 

výdaje 432 957 466 142 521 038 444 936 449 302 546 877 606 810 602 762 608 375 587 977 

saldo 41 298 30 097 -39 960 52 927 89 858 2 527 3 488 -23 677 -41 114 -11 044 
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2. Příjmy 

 
 Celkové příjmy města po konsolidaci jsou na rok 2021 rozpočtovány ve výši 
571.665,97 tis. Kč. Struktura příjmů města je z dlouhodobého hlediska stabilní. Nejdůležitější 
zdroj příjmů obcí představují daňové příjmy, které jsou pro rok 2021 rozpočtovány v objemu 
376.111,20 tis. Kč, tj. 65,79 % celkových příjmů, z toho sdílené daňové příjmy jsou rozpočtovány 
ve výši 290.700,00 tis. Kč.  

 

 

 

2.1. Daňové příjmy 
     Nejdůležitější zdroj financování představují daňové příjmy, definované zejména zákonem 
č. 243/2000 Sb., o  rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Mezi daňové příjmy 
obcí se rovněž řadí podíl na výnosu daně z hazardu, z místních a správních poplatků, různé 
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí. Jejich rozpočtové určení definují příslušné 
zákony.   
       Návrh rozpočtu sdílených daní byl stanoven na základě předpokládaného výnosu daní v roce 
2020 a predikce Ministerstva financí ČR na rok 2021. 

tis. Kč 

Druh daně     
Predikce 

MFČR 2020 
Rozpočet 

2020 

Očekávaná 
skutečnost 

2020 
(MFČR) 

Predikce 
MFČR 2021 

Návrh 
rozpočtu na 
rok 2021                  

(-5%) 

DPH 172 274,91 163 600,00 151 823,43 160 258,07 152 200,00 

DPPO 68 786,58 65 300,00 49 227,60 47 847,38 45 500,00 

DPFO  - vybíraná srážkou 7 403,04 7 100,00 7 207,78 7 667,85 7 300,00 

DPFO - placená plátci 93 546,38 88 800,00 79 239,45 89 068,59 84 600,00 

DPFO - placená poplatníky 1 696,53 1 600,00 613,43 1 226,86 1 100,00 

C E L K E M 343 707,44 326 400,00 288 111,68 306 068,75 290 700,00 
 

Daňové příjmy

65,8%

Nedaňové 

příjmy

21,7%

Kapitálové 

příjmy

3,9%

Přijaté 

transfery po 

konsolidaci

8,5%

Návrh rozpočtu příjmů
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     Aktuální odhady daňových příjmů jsou založeny na zářijové makroekonomické predikci 
Ministerstva financí. Na výši daní bude mít vliv ekonomická situace v České republice, přičemž 
je očekáváno pozvolné oživování ekonomiky. Dále budou mít na výši daní vliv dopady 
legislativních opatření zavedených v předchozích letech (kontrolní hlášení, zvýšení daňového 
zvýhodnění na děti, školkovné apod.) a opatření přijatá v důsledku onemocnění COVID-19 (např. 
zavedení institutu zpětného uplatnění daňové ztráty). 

     Skutečnost bude záviset na výši inkasa vybraných daní v daném roce. Vzhledem k nejistému 
vývoji celkových daňových příjmů jsou částky rozpočtovaných sdílených daňových příjmů proti 
predikci MFČR nižší cca o 5 %.  

     Rozpočet daně z přidané hodnoty je proti předpokládané skutečnosti r. 2020 jen mírně navýšen 
Na příjem v roce 2021 budou negativně působit dopady opatření zavedených v předchozích letech, 
jako je přesun části služeb (stravovací služby, pozemní a vodní hromadné pravidelné dopravy 
osob, ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na 
sportoviště) do 10% sazby.  

     Rozpočet daně z příjmů právnických osob je proti očekávané skutečnosti r. 2020 ponížen. 
Inkaso bude meziročně ovlivněno ekonomickým vývojem v roce 2021, opatřeními přijatými 
v důsledku onemocnění Covid-19 a legislativními opatřeními zavedenými v minulých letech.  

     Rozpočet daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou je proti očekávané skutečnosti r. 2019 
mírně navýšen. Inkaso této daně bude pozitivně ovlivněno opatřeními zavedenými v minulých 
letech, a to zejména zrušením osvobození výher v hazardních hrách. 

    Rozpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (placené plátci) je proti 
předpokládané skutečnosti r. 2020 navýšen o 6,8 %. Dopad na růst inkasa bude mít v tomto roce 
vyšší procento nezaměstnanosti a především ekonomické dopady na podnikatelský sektor 
z důvodu šíření nemoci Covid-19 (výrazné snížení tempa růstu mezd). Na inkaso také negativně 
působí již dříve přijatá opatření jako např. postupné zvýšení daňového zvýhodnění na děti, tzv. 
školkovné, které byly zavedeny v minulých letech. 

     Rozpočet daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky v r. 2021 je odhadován ve výši 1,1 
mil. Kč. Výrazný vliv na inkaso této daně budou mít dopady šíření nemoci Covid-19, které se 
promítnou do meziroční základny pro výpočet záloh. Na inkaso také negativně působí již dříve 
přijatá opatření jako např. dopad zvýšení daňového zvýhodnění na děti, tzv. školkovné a opětovné 
zvýšení limitu pro výdajové paušály na 2 mil. Kč. 

     U daně z příjmu právnických osob za obec je navržena částka dle skutečnosti v minulých letech. 
Tato částka nemá vliv na saldo rozpočtu, protože stejná částka se objevuje i na straně výdajů. 

     Poplatky za uložení odpadů dle zákona o odpadech náleží obci, na jejímž katastrálním území 
skládka leží. Návrh dle plnění v roce 2019 a předpokládaného plnění v roce 2020. 
     Rozpočet u daně z nemovitosti je navržen s ohledem na předpokládanou skutečnost v r. 2020 a 
na základě obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti.  

     Daň z hazardních her - na základě zákona č. 187/2016 Sb. o dani z hazardních her, v platném 
znění, je příjmem rozpočtu obcí 65 % výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně 
z technických her. Pro účely rozdělení příslušného podílu mezi jednotlivé obce bude rozhodující 
poměr herních pozic v dané obci k celkovému počtu povolených herních pozic na území České 
republiky. Ke dni 28. 9. 2020 bylo na území města povoleno 118 hazardních her a zařízení (v ČR 
celkem 36.510). V případě dílčí daně z ostatních her je příjmem rozpočtu obcí 30 % výnosu. Na 
inkaso daně bude mít negativní dopad zavedení registru fyzických osob vyloučených z účasti na 
hazardních hrách. 
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     Místní poplatky jsou navrženy na základě vývoje v r. 2020, dle obecně závazných vyhlášek 
města a dalších právních předpisů. Vývoj místních poplatků je uveden v následující tabulce.  

Vývoj místních poplatků (tis. Kč) 

Druh poplatku 
skutečnost 

2017 
skutečnost 

2018 
skutečnost 

2019 
rozpočet 

2020 

očekávaná 
skutečnost 

2020 

návrh 
2021 

Poplatek za komunální odpad 10 567 10 708 10 684  10 250  10 200  10 250  

Poplatek ze psů 551 586 560  530  540  520  
Poplatek za užívání veřejného 
prostranství 

807 530 534  300  15  300  

Poplatek z pobytu       250  52  200  
Poplatek za lázeňský nebo rekreační 
pobyt 

442 591 459  0  0  0  

Poplatek z ubytovací kapacity 313 432 325  0  0  0  

Zrušené místní poplatky       350  453  10  

C e l k e m 12 680  12 847  12 562  11 680  11 260  11 280  

 

 

Rozpočet správních poplatků na r. 2021 je navržen dle podkladů jednotlivých odborů:  

Příjem ze správních a ostatních poplatků dle ORJ  (tis. Kč) 

ORJ 
skutečnost 

2017 
skutečnost 

2018 
skutečnost 

2019 
rozpočet 

2020 

očekávaná 
skutečnost 

2020 

návrh 
2021 

Odbor životního prostředí 420 566 1 070  370  500  370  

Odbor dopravy 6 820 8 604 9 388  9 300  9 300  8 600  
Odbor živnostenský a správních 
činností 

2 287 2 227 2 088  2 202  1 510  2 000  

Odbor kanceláře starosty 1 1 1  1  1  1  

Odbor vnitřní správy 171 139 150  160  140  160  

Odbor výstavby a ÚP 2 316 1 388 1 288  2 500  1 100  2 000  

C e l k e m 12 014  12 925  13 985  14 533  12 551  13 131  
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2.2. Nedaňové příjmy 
     Jedná se o příjmy z vlastní činnosti města, z nájmů a ze služeb v rámci bytového fondu, které 
se vyúčtovávají s nájemníky, z ostatních pronájmů, z přijatých úroků a ze splátek poskytnutých 
půjček.  

Příjmy z vlastní činnosti      

     Návrh rozpočtu příjmů z vlastní činnosti v jednotlivých položkách vychází z  rozpočtu r. 2020 
a z předpokládaného rozsahu zabezpečovaných činností v r. 2021. 

Vyhrazené parkování - příjmy za parkovací karty na parkování vozidel v oblastech vymezených 
nařízením města. 

Služby školám - jedná se o příjmy za zpracování personální, mzdové a účetní agendy 
příspěvkových organizací – MŠ a ZŠ. Rozpočet na rok 2021 byl navýšen o 1.066 tis. Kč na částku 
3.466 tis. Kč z důvodu uzavření nových smluv. 

Zúčtování závazných ukazatelů škol – položka je navržena ve stejné výši jako v roce 2020. 

Tržby Střelnice – položka zahrnuje příjmy z pořadů konaných v KD Střelnice, tj. ze vstupného do 
kina a na ostatní kulturní pořady v KD Střelnice, z výlepu plakátů, z pronájmu divadelního sálu, 
kinosálu a vestibulu, z pronájmu pódia. Položka ponechána ve stejné výši jako v roce 2020. 

Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli – položka zahrnuje příjmy ze vstupného na kulturní akce 
pořádané mimo KD Střelnice (Opera, JH činohra, Zpívání nad Nežárkou, popř. dalších venkovních 
akcí). Položka ponechána ve stejné výši jako v roce 2020. 

Tržby kaple – položka zahrnuje příjmy ze vstupného na kulturní pořady v kapli, z pronájmu 
prostoru pro svatební obřady, z nájemného prostor pro ostatní účely (předávání maturitních 
vysvědčení, atd.). Položka ponechána ve stejné výši jako v roce 2020. 

Tržby výstavního domu Stará radnice – položka obsahuje příjmy z poskytování služeb (vstupné) 
a prodeje zboží. Položka navýšena o 65 tis. Kč oproti roku 2020 z důvodu zvyšující se 
návštěvnosti. 

Příjmy z informačního střediska – položka zahrnuje příjmy z Informačního střediska plynoucí 
z prodeje zboží, tj. pohlednic, turistických a cykloturistických map, panoramatických map, 
průvodců, suvenýrů s motivem potisku našeho města, turistických známek, turistických deníků a 
vizitek, magnetek, kalendářů, knih s tématikou našeho města a Jihočeského kraje, atd. a příjmy 
z kopírování pro veřejnost.   

Příjmy ze zajišťování pohřbů – příjmy dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Příjem je 
každý rok závislý na počtu proplacených pohřbů. 

Částečná úhrada poukazů na dětský tábor - pro rok 2021 je očekáván příjem srovnatelný s rokem 
2020, kdy realizaci jarního víkendového pobytu ovlivnila epidemiologická situace – COVID 19.  

DMD Políkno - úhrada za pobyt – výše úhrady souvisí se zájmem o tuto službu. 

Vyúčtování služeb BH - předpokládáme příjem z ročního vyúčtování služeb spojených s užíváním 
bytu. V průběhu roku dochází k úpravě záloh dle ročního vyúčtování a jsou obsazovány uvolněné 
byty, nebytové prostory a garážová stání.  

Fakturace správa SVJ - výkon správy SVJ byl započat od 1. 1. 2018. V současné době spravujeme 
3 bytové domy a přepokládáme, že průběžně budou SVJ přibývat. Jedná se o příjmy za fakturaci 
správy SVJ, zpracování účetnictví SVJ a další úkony se správou spojené.  
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Separace odpadu - položka zahrnuje příjem za vytříděné složky odpadu, příjmy od společnosti 
EKO-KOM za zajištění zpětného odběru a příjmy z ostatních kolektivních systémů (Asekol, 
Elektrowin, Ekolamp atd.). Návrh zůstává ve stejné výši vzhledem k sice vyššímu množství 
vytříděných složek odpadu, avšak nižším výkupním cenám surovin. 

Smluvní zařazení do systému odpadů - položka zahrnuje platby od osob zapojených do systému 
nakládání s odpady, jejichž počet roste. 

Příjmy z parkovišť - položka zahrnuje příjmy z parkovacích automatů. Rozpočtovaná částka 
zůstává beze změny. 

Příjmy z městské věže - položka zahrnuje poměrnou část vstupného dle uzavřené smlouvy. Částka 
je navrhována ve stejné výši jako v roce 2020. 

Služby pro Destinační management Česká Kanada – položka zahrnuje platbu od Destinačního 
managementu Česká Kanada z. s.  za vedení účetnictví dle uzavřené smlouvy. 

Položka Ostatní nedaňové příjmy zahrnuje předpokládané dotace ze státního rozpočtu na: 

• výkon sociální práce v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a se 
zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve výši 1.000 tis. Kč; 

• úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-
právní ochrany dětí ve výši 6.200 tis. Kč; 

• výkon pěstounské péče v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 960 tis. Kč, kdy předpokládáme 20 dohod o 
výkonu pěstounské péče, přičemž na každou uzavřenou dohodu je dle zákona stanoven 
příspěvek ve výši 48 tis. Kč za kalendářní rok;  

• zajištění služby odborné sociální poradenství ve výši 700 tis. Kč; 
• provoz Domova pro matky s dětmi Políkno ve výši 1.891,72 tis. Kč; 

 
     Předpokládané dotace budou na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace převedeny 
rozpočtovým opatřením do části Přijaté transfery. 
 
Přijaté sankční platby - příjem z pokut je navržen dle podkladů jednotlivých odborů. 

Příjem z pokut v letech dle ORJ (tis. Kč) 

ORJ 
skutečnost 

2017 
skutečnost 

2018 
skutečnost 

2019 
rozpočet 

2020 

očekávaná 
skutečnost 

2020 

návrh 
2021 

Odbor životního prostředí 84 127 532  150  180  150  
Odbor dopravy 2 360 2 433 2 442  2 410  1 845  1 710  
Odbor živnost. a správních činností 89 81 72  70  45  70  
Odbor kanceláře starosty 136 120 248  170  120  150  
Městská policie 678 847 954  700  700  700 
Odbor rozvoje 279 1 590 0  0  0  0  
Odbor finanční 1  4  0  0  0  0  
Odbor výstavby a ÚP  0 18 25  20  20  20  
C e l k e m 3 625  5 220  4 272  3 520  2 910  2 800  

 

 

Příjmy z pronájmu:  

Rybníky 
Položka zahrnuje příjem z pronájmu rybníků dle platných nájemních smluv. Největší podíl má 
pronájem rybníka Vajgar – 153 tis. Kč. Částka je navrhována ve stejné výši jako v roce 2020. 
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Stavby 
Položka zahrnuje příjmy z pronájmů staveb. Dále zahrnuje pronájem parkovacích stání v patrovém 
parkovišti ve výši 50 tis. Kč. Nájmy nad 50 tis. Kč jsou níže uvedeny konkrétně. U nájmu Službám 
města J. Hradec s. r. o. je z nájmu odečtena předpokládaná hodnota oprav a technických 
zhodnocení prováděných nájemcem, která bude započtena na nájemné. Předpokládané navýšení o 
inflaci ve výši 3,2% u nájmů, kde to smlouva umožňuje. 
 
U staveb má největší podíl na příjmech pronájem těchto objektů:   
ČEVAK 33 656,00  tis. Kč 
Služby města (krematorium, rybářství, WC)    2 007,10  tis. Kč 
Sběrný dvůr                                    1 237,11  tis. Kč 
Služby města (sportoviště) 400,00  tis. Kč 
Obchodní akademie 661,85  tis. Kč 
Elektrostav - areál 9. května 1280/II 605,44  tis. Kč 
Střelnice – restaurace                                      559,57  tis. Kč 
ZUŠ                                                                537,88  tis. Kč 
DK Open (prodejna)                                       455,82  tis. Kč 
Praktická škola 380,71  tis. Kč 
Muzeum                                                           177,65  tis. Kč 
Teplospol 105,96  tis. Kč 
FK Forest & Hunting, s.r.o. - hájovna Radouňka 94,95  tis. Kč 
VŠE koleje a menza 83,00 tis. Kč 

 

Pozemky 
Příjmy na základě platných nájemních smluv. Položka obsahuje mimo jiné pronájem pozemku pod 
čerpací stanicí MOL s ročním nájmem 505 tis. Kč. V případě pronájmu městských lesů společnosti 
Služby města J. Hradec s.r.o. je počítáno se sníženým nájemným stejně jako v roce 2020 
tj. 121 tis. Kč. 

Movité věci 
Položka zahrnuje pronájem traktoru společnosti Služby města Jindřichův Hradec s. r. o. dle 
nájemní smlouvy. 

Nájem byty 
Položka zahrnuje příjem  nájemného z bytů včetně souvisejících služeb, které podléhají 
vyúčtování. V průběhu roku dochází k obsazování bytů nejvyšší nabídce a k úpravě záloh na 
služby v návaznosti na roční vyúčtování služeb. 

Nájem z ostatních nebytových prostor 
Položka zahrnuje příjem z nájemného z nebytových prostor včetně služeb. Během roku dochází 
k ukončení smluv na nebytových prostorech a garážových stáních. V některých případech se daří 
uvolněné prostory či garážová stání opětovně pronajmout. Na základě vývoje inflace lze 
předpokládat, že dojde k navýšení nájmů. 

Příjmy Penzion Obora 
Příjmy z pronájmu penzionu Obora dle očekávaného plnění. 

Příjmy tábor Osika 
Předpokládané příjmy za přeúčtovanou energii tábora Osika (voda, elektřina, plyn, vývoz jímky). 

Pronájem hrobových míst a kolumbária  
Položka zahrnuje nájemné z hrobových míst a kolumbária na městském hřbitově. Návrh je oproti 
roku 2020 navýšen o 100 tis. Kč vzhledem k vyšším příjmům z kolumbária. 
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Příjmy z úroků z finančních prostředků na běžných účtech (mimo účty fondů, které jsou 
rozpočtovány zvlášť) a z finančních prostředků uložených formou termínovaného vkladu se 
předpokládají celkem ve výši 3.943,30 tis. Kč. Částka 6,70 tis. Kč se týká úroků ze splátek 
garážových stání. 
 
Splátky půjček: 
Splátky sociálních půjček – položka zahrnuje splátky půjček poskytovaných osobám, které jsou 
ohroženy újmou na zdraví či na životě. 
 
 
 
3.  Kapitálové příjmy 
Prodej majetku – pozemky 
Položka zahrnuje předpokládané příjmy za prodej pozemků. Pro rok 2021 je počítáno s prodejem 
stavebních parcel v Otíně celkem za cca 3,5 mil. Kč. 

Prodej majetku – ostatní 
Nepředpokládáme příjmy z prodeje ostatních nemovitostí. 

Příjem z garážových stání zahrnuje příjem z jistiny garážových stání v komplexu BD Hvězdárna 
Jindřichův Hradec, která je placena v plné výši nebo v měsíčních splátkách. 

Položka Ostatní investiční příjmy zahrnuje předpokládanou dotaci na akci Rekonstrukce a 
přístavba hvězdárny prof. Fr. Nušla ve výši 18 mil. Kč, z toho 17 mil. Kč z EU a 1 mil. Kč se 
státního rozpočtu. 
 
 
 
3.1. Přijaté transfery  

     Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu zahrnuje příspěvek na výkon 
státní správy. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy 
dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
Konkrétní příspěvek pro obce je součtem příspěvků všech skutečně vykonávaných působností 
dané obce (základní působnost, působnost stavebního úřadu, působnost matričního úřadu, 
působnost pověřeného obecního úřadu a působnost obce s rozšířenou působností). Do výše 
příspěvku se promítá celkový počet obyvatel obce, počet obyvatel správního obvodu a u obcí 
s rozšířenou působností také poměr správního obvodu ke správnímu centru vyjádřený počtem 
obyvatel.  
Součástí příspěvku jsou částky na zajištění dalších specifických správních činností: 

- financování opatrovnictví zletilých osob ve výši 30,50 tis. Kč na opatrovance za rok  
- vydávání občanských průkazů ve výši 139 Kč za přijatou žádost o vydání občanského 

průkazu a za aktivaci jeho elektronického čipu 35 Kč za každou provedenou aktivaci 
- vydávání řidičských průkazů ve výši 139 Kč za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu 
- financování matričních úřadů  

o za každý provedený zápis v knize narození, obdrží obec příspěvek ve výši 741 Kč 
o za každý provedený zápis v knize manželství nebo partnerství obdrží obec 

příspěvek ve výši 2.964 Kč 
o za každý provedený zápis v knize úmrtí obdrží obec příspěvek 988 Kč.  
o za každý úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů obdrží obec 

příspěvek ve výši 247 Kč 
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- financování úřadů územního plánování podle počtu závazných stanovisek ve výši 2.706 Kč 
za každý případ 

- financování živnostenských úřadů ve výši 338 Kč za zpracované avízo, tj. změnu a 
doplnění údajů ze základních registrů a určených informačních systémů. 

     Transfery od obcí na základě veřejnoprávních smluv jsou navrhovány v předpokládané výši 
v r. 2020. 

     Součástí rozpočtu jsou dotace: 
• neinvestiční dotace ze  Státního fondu životního prostředí na lokální biocentrum Pod 

Nežáreckým předměstím ve výši 23,30 tis. Kč 

• neinvestiční dotace z MŽP, operační program životní prostředí, na obnovu dřevin 
v Mertových sadech ve výši 2.041,11 tis. Kč 

• investiční dotace z MŽP, operační program životní prostředí, na výměnu nepropustného 
povrchu parkoviště v ulici U Knihovny ve výši 1.018,38 tis. Kč 

• investiční dotace z MMR program IROP na Regulační plán Městské památkové rezervace 
J. Hradec ve výši 332,15 tis. Kč 

• investiční dotace z MMR program IROP na akci Stezka pro chodce a cyklisty Radouňka 
ve výši 1.900,00 tis. Kč 

• investiční dotace z MMR program IROP na akci Rekonstrukce křižovatky Miřiovského – 
Pražská – Gymnazijní ve výši 1.264,77 tis. Kč. 
 

Další předpokládané dotace jsou zahrnuty v části nedaňové a kapitálové příjmy a na základě 
rozhodnutí o poskytnutí dotace budou převedeny rozpočtovým opatřením do části Přijaté transfery.  
 
 
 
 

4. V ý d a j e 
     Celkové výdaje města po konsolidaci jsou na rok 2021 rozpočtovány ve výši 607.364,50 
tis. Kč. Z toho běžné výdaje ve výši 456.677,50 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 150.687,00 tis. 
Kč. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích je 24,8 %. 
 

 

Běžné výdaje 

po konsolidaci

75,2%

Kapitálové 

výdaje

24,8%

Návrh rozpočtu výdajů
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4.1.  Odbor životního prostředí – ORJ 02  
Veřejná zeleň, lesní a vodní hospodářství - výkon státní správy 
     Výdaje se týkají výkonu správy v oblasti: 
- ochrany přírody a krajiny, kde se jedná o čerpání finančních prostředků zejména na 

zpracovávání znaleckých posudků a pitev uhynulých zvířat;     
- vodní hospodářství, kde se jedná o proplácení faktur za laboratorní rozbory podzemních, 

povrchových a odpadních vod a sedimentů pro účely správních řízení; 
- rybářství - rybářské lístky, průkazy a odznaky pro rybářskou stráž; 
- lesní hospodářství, kde se jedná o proplacení chovatelské přehlídky zvěře pořádané každoročně 

prostřednictvím myslivecké organizace postupem dle § 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
dále platby za plomby na ulovenou zvěř a veškeré průkazy (lovecké lístky pro české občany a 
pro cizince, průkazy a odznaky pro mysliveckou a lesní stráž). 

 

Podpora péče o zeleň a ochrany přírody 
 
Plánované akce, případně realizace: 

- Podpora péče o zeleň a ochrany přírody 
Jedná o zpracování studií, projektů či znaleckých posudků řešící nové výsadby zeleně, ošetření 
dřevin i zhodnocení jejich zdravotního stavu s častějším využíváním soudních znalců, z důvodu 
zrušení bezplatné znalecké a metodické podpory Agentury ochrany přírody a krajiny.  Rozpočet 
200 tis. Kč. 

- Lokální biocentrum LBC 18 
V říjnu 2020 bude ukončena realizace lokálního biocentra Pod Nežáreckým předměstím, které 
je financováno z dotace SFŽP. Akce byla rozložena do 3 let. Celkové náklady: 228.554,- Kč, 
poskytnutá dotace SFŽP – 80 %. Návrh rozpočtu řeší vyúčtování podpory se SFŽP.  
Rozpočet 35 tis. Kč. 

- Jindřichův Hradec, Mertovy sady – obnova dřevin  
V návaznosti na Územní studii systému sídelní zeleně byla zpracována projektová 
dokumentace na dosadbu dřevin v Mertových sadech. Celkově je navrženo vysadit 234 ks 
dřevin. Na realizaci výsadby a úhradu nákladů na zpracování studie získalo Město J. Hradec 
dotaci z OPŽP ve výši 85 % z celkových nákladů. Celkové náklady na navržené výsadby včetně 
studie a 3 leté péče o nově vysazené stromy jsou 2.900 tis. Kč. Požadovaná částka do rozpočtu 
roku 2021 je ponížena o náklady na studii a zpracování projektové dokumentace, které jsou již 
uhrazeny z rozpočtů let 2019 a 2020.  Rozpočet 2.542 tis. Kč. 

- Koncepce péče o dřeviny a zeleň v Husových sadech   
Usnesením zastupitelstva města č. 141/8Z/2019 ze dne 26. 6. 2019 bylo odborům správy 
majetku a životního prostředí uloženo zajištění zpracování návrhu nové koncepce péče 
o dřeviny a zeleň v Husových sadech. V současné době probíhá jednání o možných variantách 
řešení. V případě schválení realizace dalšího postupu v Husových sadech zastupitelstvem města 
formou architektonické soutěže je navrhována částka cca 800 tis. Kč. 

- Izolační zeleň Rezkova ulice   
V roce 2019 byla upravena zeleň v okolí křižovatky ulic Rezkova a Nádražní. V roce 2021 
navrhujeme realizovat další etapu dle zpracované projektové dokumentace, která řeší vykácení 
dožívajících dřevin a novou výsadbu pásu zeleně na pozemku p.č. 2423/120 k.ú. J. Hradec, 
která odcloní vliv dopravy z hlavní komunikace od nástupišť autobusového nádraží. Rozpočet 
120 tis. Kč. 
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- Květnaté plochy  
V roce 2021 bude pokračovat realizace květinových výsadeb na různých místech města. 
Požadovaná částka na zpracování návrhů a následnou realizaci je ve výši 400 tis. Kč. 

- Revitalizace zeleně na hřbitově  - I. etapa 
Do konce roku 2020 by měla být zpracovaná projektová dokumentace na celkovou revitalizaci 
zeleně na hřbitově. V první etapě navrhujeme vyřešit prostor mezi parkovištěm a první řadou 
hrobů, včetně plochy při vstupu do obřadní síně. Rozpočet 300 tis. Kč.  

- Soutěž Hradec kvete 
Odbor ŽP, jakožto organizační garant soutěže „Hradec kvete díky Vám!“, zajišťuje pro tuto 
soutěž propagaci, prostory a ceny pro vítěze. Předpokládané výdaje stejné jako v r. 2020 ve 
výši 50 tis. Kč. 

- Projektová dokumentace pro rozvoj zeleně 
Pro zpracování projektových dokumentací řešících revitalizaci a rozšíření zeleně na území 
Jindřichova Hradce a místních částí (úprava návsí v m.č. Matná, Dolní Radouň, revitalizace 
území na Radouňce, revitalizace zeleně na sídlišti Vajgar, mobilní a funkční zeleň v centru 
města ..…). Rozpočet 400 tis. Kč. 

 

 

4.2.  Odbor dopravy - ORJ 10 
Příspěvek na MHD  
Došlo k dohodě o ukončení smluvního vztahu k 31. 12. 2020 – současně platné smlouvy na MHD 
na období 2016-2025. Připravuje se nové výběrové řízení.  

Znalecké posudky 
Jedná se o znalecké posudky a úřední překlady pro potřeby správního řízení na oddělení řidičů a 
přestupků. Položka zahrnuje výdaje na zpracování úpravy jízdních řádů MHD ve vztahu ke 
změnám jízdních řádů Českých drah a dále výdaje na zpracování zadávací dokumentace 
výběrového řízení na nového dopravce. 

Akce BESIP 
V roce 2021 je počítáno s úhradou výuky na dětském dopravním hřišti pro základní a mateřské 
školy z J. Hradce, s nákupem cen na oblastní kolo mladých cyklistů, s uspořádáním čtvrtého kola 
dopravní soutěže pro mateřské školy a se zajištěním okresní nebo krajské soutěže. 
 
 
 
4.3. Odbor školství - ORJ 14  
     V rozpočtu na rok 2021 je navržen neinvestiční příspěvek základním a mateřským školám na 
zajištění provozu ve výši 24.640 tis. Kč. Stejně jako v roce 2020 byla do rozpočtu na rok 2021 u 
3. MŠ zařazena částka na dofinancování zvýšených nákladů na platy zaměstnanců mateřské školy 
ve třídě zřízené pro děti od dvou let věku.  

 

OSTATNÍ VÝDAJE VE ŠKOLSTVÍ 

Ostatní provozní výdaje - rozpočet na rok 2021 je navržen ve výši 250 tis. Kč.  
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Havárie – z této položky jsou financovány havarijní stavy vzniklé v objektech mateřských a 
základních škol včetně havárií zařízení ve školních kuchyních. Položka je navrhovaná ve stejné 
výši jako v roce 2020. 

Dotační program na podporu volnočasových aktivit - rozpočet na rok 2021 je navržen ve stejné 
výši jako v roce 2020. 

Dotační program na podporu sportu - rozpočet na rok 2021 je navržen ve výši 10.400 tis. Kč. 

Příspěvky na účast na ME, MS a OH - sportovní reprezentace - rozpočet pro rok 2021 je navržen 
ve stejné výši jako v roce 2020. 

Opravy a investice MŠ 
Z této částky jsou hrazeny opravy a investiční akce na objektech mateřských škol včetně nákupů 
zařízení do školních kuchyní.  Návrh rozpočtu na rok 2021 je celkem ve výši 7.945 tis. Kč, z toho: 
- kapitálové výdaje  - 6.660 tis. Kč  
- běžné výdaje   - 1.285 tis. Kč  
 
Předpokládané opravy, investiční akce a nákup DHM, DDHM: 

- 1. MŠ – Růžová 39: malování a oprava nátěrů, projektová dokumentace na opravu plotu, 
výměna světel v jedné třídě a projektová dokumentace na opravu skladu hraček. 

- Odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019: malování a oprava nátěrů, výměna písku 
v pískovištích, rekonstrukce WC, sprchového koutu a šaten pro učitelky u dvou tříd, nákup 
herního prvku na školní zahradu. 

- 2. MŠ – Jáchymova 209: malování a oprava nátěrů, výměna písku v pískovištích, výměna 
vchodových dveří do dvou tříd, nerezová příčka do školní kuchyně. 

- Odloučené pracoviště Havlíčkova 175: malování a oprava nátěrů, výměna písku 
v pískovištích, vybudování vstupu ze šatny učitelek do  dětské šatny, odhlučnění školní 
jídelny.  

- 3. MŠ – Vajgar 594: malování a opravy nátěrů, oprava kuchyněk u dvou tříd (rozvody vody, 
odpadů, el. energie, výměna dlažby obkladů), zastínění terasy u jedné třídy mateřské školy, 
oprava rampy u školní kuchyně včetně výměny dveří do skladů, výměna písku v pískovištích. 

- Odloučené pracoviště Vajgar 690: malování a oprava nátěrů, rekonstrukce školní kuchyně a 
oprava schodů u vstupu do pavilonu mateřské školy. 

- 4. MŠ – Röschova 1120: malování a oprava nátěrů, elektrická brána - vjezd do areálu mateřské 
školy, úklidový stroj.  

- Odloučené pracoviště Sládkova 742: malování a opravy nátěrů, nákup herního prvku na školní 
zahradu, nákup elektrického sporáku do školní kuchyně a výměna písku v pískovištích.   

 

Opravy a investice ZŠ  

Návrh rozpočtu na rok 2021 na opravy a investice v základních školách je celkem ve výši 
6.245 tis. Kč, z toho: 
- kapitálové výdaje      -      2.010 tis. Kč 
- běžné výdaje (opravy a udržování)             -      4.235 tis. Kč     
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Předpokládané opravy, investiční akce a nákup DHM, DDHM: 

- 1. ZŠ – malování a nátěry, nákup ohřívače pokrmů s řízeným uvolňováním páry pro školní 
výdejnu, rekonstrukce školního zvonění a hodin a oprava fasády - římsy (směrem do školního 
dvora). 

- 2. ZŠ – malování a nátěry, výměna oken a nátěry oken na chodbě směrem do školního dvora 
– další etapa, oprava omítek a povrchu podlah ve dvou třídách. 

- 3. ZŠ – malování a nátěry, nákup školních lavic a židlí do dvou tříd, rekonstrukce soc. zařízení 
pro zaměstnance školní jídelny, projektová dokumentace na rekonstrukci vzduchotechniky ve 
školní kuchyni, oprava regulace kotlů v kotelně a modernizace zabezpečovacího zařízení. 

- 4. ZŠ – malování a nátěry, rekonstrukce multimediální digitální učebny. 

- 5. ZŠ – malování a nátěry, oprava povrchu na příjezdové komunikaci ke školní kuchyni a 
nábytek do odborné učebny pracovních činností. 

- 6. ZŠ – malování a nátěry, nákup konvektomatu do školní kuchyně, výměna měřící a regulační 
techniky vytápění ve dvou strojovnách.  

- Základní školy a mateřské školy – paušální platba za provozování SW a jeho modulů pro školní 
stravování a platba za licenční smlouvu k počítačovým programům COMDI a jeho modulů 
v základních školách. 

Akce pořádané městem a ve spolupráci s organizacemi - rozpočet na rok byl snížen o 150 tis. Kč 
oproti roku 2020 z důvodu pořádání nižšího počtu akcí.  

Platby SŠ za užívání sportovní haly – na výstavbu sportovní haly ve městě byla poskytnuta v roce 
2001 státní dotace – v této souvislosti MF ČR zavázalo město poskytnout školám ve městě po 
dobu 20 let sportovní halu na výuku tělesné výchovy zdarma. Rozpočet na rok 2021 je navržen ve 
výši 300 tis. Kč. 

Opravy sportovišť u základních škol – jedná se o opravy sportovišť v areálech škol. V případě 
většího poškození, vyžadujícího nákladnější opravu, by oprava byla hrazena z této položky. 
Položka rozpočtu byla navýšena na 200 tis. Kč z důvodu opravy mantinelů a povrchu 
hokejbalového hřiště u 6. základní školy. 

Memoriál Jana Marka – z této položky budou financovány výdaje spojené s pořádáním výše 
uvedené akce. Rozpočet na této položce je stejný jako v roce 2020. 

Parlament mládeže - z této položky budou financovány činnosti spojené s činností Městského 
parlamentu dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. Městský parlament dětí a mládeže je nepolitické 
sdružení mladých lidí z jindřichohradeckých základních a středních škol. Rozpočet na rok 2021 je 
stejný jako v roce 2020. 

Dárky pro žáky 1. tříd – z této položky budou hrazeny dárky pro děti při vítání žáků prvních tříd 
(učební pomůcky). Rozpočet na rok 2021 je stejný jako v roce 2020. 

Sportovec roku 2020 – z této položky budou financovány výdaje spojené s účastí v anketě Nejlepší 
sportovec roku 2020 okresu Jindřichův Hradec. Rozpočet je ve stejné výši jako v roce 2020. 

Burza škol - v rámci kariérového poradenství pro žáky ZŠ je každoročně pořádána burza středních 
škol. Jedná se o výdaje na nájem prostor. Rozpočet je ve stejné výši jako v roce 2020. 

Krizová situace – ZŠ, MŠ – z této položky budou hrazeny náklady na opatření proti šíření 
koronaviru (COVID 19). 
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4.4. Kulturní d ům Střelnice - ORJ 15  

Provoz Střelnice  
Tato položka zahrnuje veškeré úhrady energií (el. energie, plynu, vody), poplatky (televize, 
rozhlas atd.), čistící, úklidové a desinfekční prostředky, propagace kult. akcí a kina (plakáty), 
zajištění provozu výlepových ploch, běžnou údržbu objektu (žárovky, spojovací materiál atd.), 
další opravy, údržbu a úpravy, revize, servisní prohlídky. Položka ponechána ve stejné výši jako 
v roce 2020.  

Kulturní pořady Střelnice  
V této položce jsou zahrnuty veškeré platby (dopravné, honoráře, plakáty, technické zajištění, 
autorské odměny) za kulturní akce pořádané v sále KD Střelnice, tj. divadelní představení (sk. A 
- 10 představení, sk. B – 5 představení), divadelní pohádky – 9 představení, Senior kluby – 10 
večerů, Reprezentační ples města, Charlestonový večer, Vánoční koncert, diashow (2 – 3 
představení) doprovodný program k oceňování občanů cenou starosty města, dětské karnevaly, 
čertovské odpoledne pro děti a další. Položka ponechána ve stejné výši jako v roce 2020.  

Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli 
Zajištění nabídky venkovních kulturních pořadů pro všechny věkové skupiny, zvýšení 
návštěvnosti Jindřichova Hradce, podpora turistického ruchu:  

- zajištění Novoročního ohňostroje, masopustu, lampionového průvodu s ohňostrojem, 
čarodějnic v parku, Svatováclavských slavností, slavnostního rozsvícení vánočního stromu 
a ostatních akcí dle aktuální nabídky v roce 2021; 

- zajištění letních koncertů pro všechny generace na náměstí Míru (cca 4), v atriu MFMOM 
(cca 3); 

- technické zajištění venkovních akcí (ozvučení, osvětlení, LED obrazovka, pódium, lavičky), 
OSA;  

- zajištění bohatší kulturní nabídky na vrcholu turistické sezóny v červenci a srpnu, např. 
letního kina v parku pod gymnáziem, komentovaných procházek městem;   

- zajištění folkového festivalu Zpívání nad Nežárkou (honoráře kapel, stavba pódia, zajištění 
osvětlení a ozvučení, OSA). 

Položka snížena oproti roku 2020 o 20 tis. Kč (posílena položka Město dětem). 

Kino – půjčovné  
Tato položka zahrnuje tzv. půjčovné za filmy, nejčastěji 50 % z vybrané tržby a autorské poplatky 
za použití hudebního díla (filmová hudba) a další poplatky (Státní fond kinematografie). Položka 
ponechána ve stejné výši jako v roce 2020. 

Kaple – provoz 
Elektrická energie, ladění klavíru, malování, materiál a vybavení kaple, běžná údržba objektu 
(žárovky, drobné opravy). Položka snížena proti roku 2020 o 50 tis. Kč. 

Kaple – kulturní pořady, kruh přátel hudby 
Zajištění cca 12 – 14 koncertů klasické hudby, tj. honoráře umělců (interpreti dle aktuální nabídky 
- YMCA, PS Smetana, Jindřichohradecký symfonický orchestr), z toho 7 koncertů klasické hudby 
v rámci koncertní sezóny Kruhu přátel hudby na základě podmínek Nadace Českého hudebního 
fondu, květiny, OSA. Položka ponechána ve stejné výši jako v roce 2020.   

Provoz výstavního domu Stará radnice  
Tato položka zahrnuje veškeré materiální náklady (režijní náklady, kancelářské potřeby), náklady 
na energie (plyn, elektřina, voda), náklady na revize a opravy budovy, případné náklady na 
dovybavení expozic inventářem, náklady na provoz a údržbu modelového kolejiště, náklady na 
pořádání výstav (1 hlavní, 1 vedlejší a adventní) a doprovodné kulturní akce a ostatní náklady 
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s nimi spojené a nákup zboží určeného k prodeji. Položka ponechána ve stejné výši jako v roce 
2020. 

JH činohra  
Tato položka zahrnuje náklady spojené s tradičním divadelním představením uskutečněným na 
Státním hradu a zámku v J. Hradci a jeho následnou reprízou (honoráře, cestovné, ubytování 
účinkujících, půjčovné kostýmů, autorské odměny, stavba pódia a laviček, propagace atd.), snaha 
o získání grantu. Položka ponechána ve stejné výši jako v roce 2020. 

Concertino Praga 
Smlouva o spolupráci z roku 1998, opakující se akce - zajištění ubytování účastníků festivalu a 
zajištění závěrečného koncertu a slavnostního setkání s mladými umělci, propagace, květiny, 
občerstvení (přijetí starostou města), nájemné SHZ J. Hradec. Položka ponechána ve stejné výši 
jako v roce 2020. 

Opera 
Opakující se akce, snaha o získání grantu, položka zahrnuje ubytování, drobné občerstvení 
účinkujících před představením, technické zabezpečení (stavbu pódia, hlediště), pronájem prostor, 
propagaci (plakáty, billboardy, květiny), zajištění slavnostního setkání s umělci, organizační a 
produkční zajištění. Snaha o získání grantu. Položka ponechána ve stejné výši jako v roce 2020.  

Slavnosti Adama Michny 
Slavnosti věnované uctění památky významného jindřichohradeckého rodáka Adama Michny 
z Otradovic (honoráře, ubytování účinkujících, propagace, nájmy prostor, půjčovné dobových 
nástrojů, …), snaha o získání grantu. Položka ponechána ve stejné výši jako v roce 2020. 

Město dětem    
Opakující se tradiční akce, celodenní program pro děti v parku (zajištění programu, atrakcí, odměn 
pro děti, materiálu, technického zabezpečení akce, propagace). V roce 2021 by měl být součástí 
programu koncert v parku pod gymnáziem, z tohoto důvodu položka povýšena o 20 tis. Kč 
oproti roku 2020 (částka 20 tis. Kč z položky Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli). 

Dny města 
Zajištění pátečního koncertu a sobotní série koncertů a vystoupení na náměstí Míru (nebo na SHZ 
J. Hradec) a koncertů v parku pod gymnáziem spojených se sobotním „Food festivalem“ na 
náměstí Míru, popř. Husových sadech ve dnech 4. – 5. 6. 2021. Možnost po dohodě s Policií České 
republiky spolupořádání koncertu Hudby hradní stráže a PČR v neděli 6. 6. 2021. Položka 
ponechána ve stejné výši jako v roce 2020. 
 

 

4.5. Odbor kanceláře starosty - ORJ 16 

Městská knihovna  
Neinvestiční příspěvek - dle zřizovací listiny, navýšení osobních nákladů v souladu se zákonnou 
úpravou (zohlednění zákonných platových postupů stávajících zaměstnanců), navýšení nákladů na 
opravy a udržování (opravy stávajícího kamerového systému) a dále navýšení nákladů na služby 
(revize elektroinstalace a kompletní výměna hasicích přístrojů vzhledem k jejich stáří (20 let). 
Navýšení oproti upravenému rozpočtu roku 2020 činí 85 tis. Kč. 

Propagace města, marketing 
Prezentace a propagace akcí pořádaných městem, zveřejňování inzercí a reklam, výroba 
Jindřichohradeckého zpravodaje, marketing, pozvánky, desky, barevné papíry, propagace, 
reklamy, knihy, diáře, kalendáře, inzerce, tiskové konference, fotografická dokumentace 
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kulturních a společenských akcí, zajištění reprezentačních akcí města, kulturní kalendář. Tato 
položka zůstává beze změn. 

Jindřichohradecký pedál 
Propagace cykloturistiky ve městě a okolí, podpora sportovního vyžití nejen pro rodiny s dětmi 
(technické zajištění, pořízení věcných darů, ozvučení, doprovodné akce, honoráře účinkujících, 
propagace, autorské odměny - OSA). Tato položka zůstává beze změn.  

Na kole do práce  
Každoročně v měsíci květnu se koná celostátní soutěž „Do práce na kole“, kterou již jedenáctým 
rokem organizuje pražské občanské sdružení Auto*Mat. Soutěž spočívá ve výměně auta, jakožto 
dopravního prostředku do práce, za kolo a je určená týmům zaměstnanců ze stejné firmy či 
instituce, kteří v období od 1. do 31. května dojíždějí do práce na kole. Použití finančních 
prostředků na technické zajištění, pořízení věcných darů, ozvučení, propagace. Tato položka 
zůstává beze změn.                                                                                                                                                                                

Provoz kanceláře starosty + zahraniční vztahy 
Provoz kanceláře starosty (květiny, věcné dary, pamětní plakety, pohoštění RMě, ZMě, odbory 
úřadu, knihy), mimořádné neinvestiční příspěvky ostatním PO (výměnné a naučné pobyty studentů 
SŠ), zahraniční vztahy (partnerství měst), poskytování náhrad za svědečné a cestovné 
v přestupkovém řízení.  

Krizové řízení, mimořádné události 
Oblast obrany, bezpečnosti a ochrany (zajištění krizové připravenosti a civilní připravenost pro 
krizové stavy) – nákup materiálu humanitární pomoci, školení orgánů krizového řízení ke 
zpracování a využívání dat v rámci ORP, zpracování studie analýzy rizik. Účelová rezerva na 
řešení mimořádných událostí a krizových situací, jejich předcházení odstraňování jejich následků. 
Navýšení položky o 300 tis. Kč v souvislosti s mimořádnou epidemiologickou situací a 
nepředvídatelnému vývoji. 

Dotační program na podporu kultury a zájmové činnosti 
Na vylepšení a zkvalitnění činnosti spolků, zájem města na rozvoji místních kulturních spolků a 
podpora jejich činnosti. Tato položka zůstává beze změn. 

Městské televizní vysílání 
Na základě smlouvy o dílo na zajištění městského televizního vysílání.  

Šíření televizního vysílání 
Na základě smlouvy na šíření digitálního vysílání.   

Nadační fond rozvoje města 
Finanční příspěvek zakladatele. Tato položka zůstává beze změn. 

Členské příspěvky - sdružení obcí 
Jedná se o členské příspěvky – SMOJK, SILVA NORTICA, Sdružení historických měst a sídel, 
Česká inspirace, Svaz měst a obcí, Nadace  Jihočeské cyklostezky, Asociace turistických a 
informačních center ČR (A.T.I.C. ČR), MAS Česká Kanada, Destinační management. Tato 
položka zůstává beze změn. 

Činnost osadních výborů 
Výdaje na zabezpečení činnosti osadních výborů (nájemné prostor, drobné občerstvení, poštovné, 
věcné dary, kulturní a společenská činnost v místních částech) v souladu s Pravidly pro činnost 
osadních výborů ZMě. Tato položka zůstává beze změn. 
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Činnost jednotek SDH   
Zabezpečení činnosti a akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů při řešení 
mimořádných událostí a krizových situací a při zajišťování záchranných a likvidačních prací a 
humanitární pomoci postiženým občanům města, vybavení členů jednotek ochrannými prostředky 
a materiálem požární ochrany, refundace mezd, nákup drobného materiálu, služeb a PHM, opravy 
požární techniky. Tato položka zůstává beze změn. 

Rákocziho evropská kulturní stezka 
Projekt na základě mezinárodní spolupráce. Tato položka zůstává beze změn. 

Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec – neinvestiční příspěvek 
Neinvestiční příspěvek zřizovatele - dle zřizovací listiny, navýšení nákladů na nákup zboží (nákup 
většího množství zboží z důvodu zvýšeného zájmu), navýšení nákladů na opravy a udržování a 
dále navýšení osobních nákladů v souladu se zákonnou úpravou. Navýšení oproti schválenému 
rozpočtu roku 2020 činí 410 tis. Kč.  

Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec – investiční příspěvek 
Investiční příspěvek na nákup filmu pro planetárium a sbírkových předmětů. Snížení položky o 
100 tis. Kč. 

Individuální dotace 
Žádosti v oblasti kultura, sport, sociální a humanitární oblast, zdravotnictví, požární ochrana, 
školství. 
  
 

4.6.   Obchod a cestovní ruch - ORJ 17  
Nákup zboží k prodeji a propagaci 
Nákup zboží – průvodců, publikací, pohlednic, DVD, upomínkových předmětů, map, autoatlasů, 
plánků měst atd. s rabatem z prodeje cca 25 až 35 %. Zájem hlavně o sběratelské turistické dřevěné 
známky, turistické vizitky, turistické deníky, magnety, mapy, cyklomapy, knihy s motivem JH, 
kalendáře JH, pohlednice. 
Nákup materiálu za účelem propagace – upomínkové předměty s motivem města Jindřichův 
Hradec (např. znak města, www stránky, logo, foto města, grafické či výtvarné zpracování 
dominant…) – tento materiál je určen k propagaci města na veletrzích a výstavách, pro příležitosti 
návštěv partnerských měst, pro účely kanceláře starosty, oficiální návštěvy, konference a další 
akce pořádané městem. Tato položka zůstává beze změn. 

Vlastní výroba propagačních materiálů 
Tvorba vlastních propagačních materiálů a dotisky stávajících s provedenou aktualizací – 
průvodce městem a regionem JH, včetně jazykových mutací, průvodce Poznej Hradec (tištěná 
verze i mobilní aplikace s tajenkou), trhací mapa Jindřichův Hradec, bloky s motivem JH, DVD 
Jindřichův Hradec, desky, pexeso JH, kalendář JH, animovaný film Historie Jindřichova Hradce 
v animační zkratce a další navazující aktivity – omalovánky, pexeso, web, bannery, záložky, 
butony, magnety atd. Tato položka zůstává beze změn. 

Účast na veletrzích a výstavách 
Město Jindřichův Hradec se prezentuje na všech významných tuzemských a zahraničních 
výstavách cestovního ruchu (Regiontour a Go Brno, Holiday World Praha, ITEP Plzeň, Památky 
Praha, Infotour Hradec Králové,…). Dále jako spoluvystavovatel na zahraničních veletrzích a 
výstavách s Českou inspirací ve společné expozici Czech Tourismu (TC Lipsko, Vacantie Utrecht, 
Slovakiatour Bratislava,…). Díky členství v Destinačním managementu Česká Kanada, z.s. 
dochází k dalším úsporám díky spolupráci a vystavování pod jednou hlavičkou turistické oblasti 
Česká Kanada. Tato položka zůstává beze změn. 
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Inzerce, reklama 
Prezentace města v odborných časopisech cestovního ruchu, v denním tisku, v průvodcích, 
v informačních systémech z důvodu podpory domácího cestovního ruchu – obnova některých částí 
www stránek, více inzerce do deníků v ČR, větší množství prezentací v odborném tisku v rámci 
dvou největších veletrhů cestovního ruchu v ČR – Regiontour a Go Brno, Holiday World Praha. 

Publikace o JH 
V roce 2021 budou dle potřeby realizovány dotisky knih Pod střechami domů, Nezapomenutelné 
osobnosti, Genius Loci a v případě potřeby dalších titulů, které jsou prodávány v Informačním 
středisku nebo využívány na propagaci města. Snížení položky s ohledem na aktuální potřebu 
dotisku publikací.        
 
 
  
4.7.  Městská policie - ORJ 18 
Provoz 
Provozní výdaje jsou určeny na pokrytí nákladů, kterými je zajišťován provoz celé MěPo. Položka 
ponechána ve stejné výši jako v roce 2020. 

Výdaje na platy, ostatní platby za provedou práci, odvody pojistného 
Návrh je zpracován na stav 21 strážníků, dále  na 2 pracovníky v rámci uzavřené dohody 
o provedení práce / činnosti (na pracovníka zajišťujícího obsluhu městského kamerového 
dohlížecího systému a na lektora odborného výcviku v intencích prováděcího předpisu k zákonu 
č. 553/1991 Sb.). Od výdajů na platy se následně odvíjí i finanční prostředky na odvody 
zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění.  
 
 
 
4.8. Odbor vnit řní správy - ORJ 19   

Provoz 
V návrhu rozpočtu je částka 16.242 tis. Kč. Z toho je plánováno:  

Ostatní platy (refundace) 10,00 
Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem - pracovní úrazy, nemoci z povolání 450,00 
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10,00 
Ochranné pomůcky 90,00 
Léky a zdravotnický materiál 7,00 
Prádlo, oděv, obuv 30,00 
Knihy, učební pomůcky a tisk 255,00 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (od 1000 do 3000 Kč kancelářské potřeby, 
nářadí, atd.) 

270,00 

Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské potřeby - papír, nové tonery, 
náhradní díly atd. (mimo výpočetní techniku) 

1 600,00 

Studená voda 200,00 
Plyn 1 100,00 
Elektrická energie 1 400,00 
Pohonné hmoty a maziva 400,00 
Služby pošt 950,00 
Služby telekomunikací a radiokomunikací 950,00 
Služby peněžních ústavů  250,00 
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Služby peněžních ústavů - pojištění 300,00 
Nájemné (pozemků, nebyt. prostor) 260,00 
Konzultační, poradenské a právní služby 1 056,00 
Služby, školení, vzdělávání 668,00 
Nákup ostatních služeb - stravenky, skartace, služby ÚZSVM, servisní smlouvy 
a ostatní práce a služby mimo oprav, úklid kanceláří 

5 260,00 

Cestovné 300,00 
Pohoštění 10,00 
Účastnické poplatky na konference 15,00 
Ostatní nákupy jinde nezařazené    15,00 
Zaplacené sankce 1,00 
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 270,00 
Nákup kolků 90,00 
Platby daní a poplatků 25,00 

 

Odůvodnění: 

 skutečnost schválený R návrh rozdíl 
 2019 SK 2020 SR 2021 2021-2020 

pln ění v Kč 12 925 924    16 152 000    16 242 000 90 000 

 
Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5019 Ostatní platy (refundace) 0 10 000 10 000 0 

Tato položka zahrnuje případné refundace mezd. Položka zůstává na minimální výši.  
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5038 Ost. pojistné hrazené zaměstnavatelem 371 162 420 000 450 000 30 000 

Tato položka se odvíjí od výše hrubých mezd a je navýšena z důvodu úprav mezd v roce 2020. 
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5039 Ost.povinné pojistné placené zaměstnav. 0 10 000 10 000 0 

Tato položka souvisí s položkou 5019 a zůstává bez úprav.  
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5132 Ochranné pomůcky 17 254 30 000 90 000 60 000 

Tato položka zahrnuje pokrytí nákupu ochranných pomůcek podle pracovněprávních předpisů 
(pracovní oděv, obuv, plášť, pracovní rukavice, ochr. brýle apod.) a pro rok 2021 je navýšena na 
nákup prostředků v souvislosti s probíhající pandemií. 
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5133 Léky a zdravotnický materiál 0 7 000 7 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5134 Prádlo, oděv, obuv 18 056 30 000 30 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. Z této položky jsou hrazeny nákupy pracovního oblečení (např. 
stejnokrojů) nad rámec ochranných pomůcek.  

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 221 042 255 000 255 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
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Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 191 665 270 000 270 000 0 

Z této položky jsou prostředky čerpány především na pořízení majetku v cenách cca od 
1 – 40 tis. Kč. Jedná se o drobný majetek, kterému jsou přidělena inventární čísla (jednotlivé kusy 
nábytku, skartovače, nářadí, pokladny, telefonní přístroje a další). Tato položka zůstává beze 
změn. 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5139 Nákup materiálu 1 400 858 1 500 000 1 600 000 100 000 

Tato položka je pro rok 2021 navýšena na nákup prostředků v souvislosti s probíhající pandemií, 
dále je z ní pořizováno vše do 1 tis. Kč (nejsou inventární čísla), dále pak kancelářské potřeby, 
papír (cca 150 tis. Kč), pokutové bloky, náplně do kopírek a všechny náhradní díly (mimo VT). 
Jedná se vesměs o spotřební materiál.  

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5151 Studená voda 182 950 200 000 200 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5153 Plyn 754 234 1 200 000 1 100 000         -100 000 

Tato položka byla v porovnání s rozpočtem roku 2020 ponížena z důvodu příznivější vysoutěžené 
ceny zemního plynu.  
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5154 Elektrická energie 1 082 971 1 500 000 1 400 000 -100 000 

Tato položka byla v porovnání s rozpočtem roku 2020 ponížena z důvodu příznivější vysoutěžené 
ceny elektrické energie. 
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5156 Pohonné hmoty a maziva 342 200 500 000 400 000   -100 000 

Tato položka byla ponížena vzhledem k úsporným opatřením, s ohledem na příznivé ceny PHM a 
na čerpání 2020.  
  

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5161 Služby pošt 1 319 296 1 350 000 950 000 -400 000 

Tato položka byla ponížena s ohledem na skutečné čerpání v roce 2020 a vzhledem k novému 
systému kreditování frankovacího stroje. 
  

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 888 167 900 000 950 000 50 000 

Tato položka je pro rok 2021 navýšena z důvodu nově vzniklých nákladů na provoz aplikace – 
Mobilní rozhlas. 
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5163 Služby peněžních ústavů  242 400 250 000 250 000 0 

Tato položka zůstává pro rok 2021 beze změn. 
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5164 Nájemné  154 534 200 000 260 000 60 000 

Tato položka je navýšena z důvodu změny způsobu financování nově pořízených multifunkčních 
strojů, které již nebudou nakupovány do majetku města, ale budou pronajímány. 
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Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 296 117 656 000 1 056 000 400 000 

Tato položka je navýšena oproti roku 2020 z důvodu uzavření smlouvy na výkon funkce architekta 
města Jindřichův Hradec spočívající v externím zajištění poradenství ze strany architekta pro 
město Jindřichův Hradec.  
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5167 Služby, školení, vzdělávání 630 925 668 000 668 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5169 Nákup ostatních služeb 4 175 189 5 170 000 5 260 000 90 000 

Tato položka je navýšena z důvodu změny způsobu financování nově pořízených multifunkčních 
strojů, které již nebudou nakupovány do majetku města, ale budou pronajímány a jejich provoz 
bude formou poskytování služby. Z této položky jsou hrazeny stravenky, dále pak úklid úřadu a 
veškeré objednávané služby - služby úřadu práce v souvislosti s nájmem a výpůjčkou 
kancelářských prostor, platné servisní smlouvy na kopírovací stroje, zimní údržba, povinné revize, 
lékařské prohlídky, očkování, audity, skartace, znalecké posudky, preventivní činnost v oblasti PO 
a BOZP atd.  
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5173 Cestovné 201 572 300 000 300 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5175 Pohoštění 3 860 10 000 10 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5176 Účastnické poplatky na konference 7 900 15 000 15 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené                                             1 800 10 000 10 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. Z této položky jsou hrazeny např. členské příspěvky. 
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5191 Zaplacené sankce 0 1 000 1 000 0 

Tato položka zůstává beze změn a na minimální výši. 
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 143 487 270 000 270 000 0 

Z této položky je hrazena spoluúčast města při pojistných událostech právnickým i fyzickým 
osobám, soudní poplatky a náklady řízení. Tato položka zůstává beze změn.  
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5361 Nákup kolků 24 800 90 000 90 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

6320,5163 Služby peněž. ústavům - pojištění 229 181 300 000 300 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
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Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

6399,5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 257 5 000 5 000 0 

Z této položky jsou hrazeny zahraniční dálniční známky. Tato položka zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

6399,5362 Platby daní a poplatků 24 047 25 000 25 000 0 

Tato položka zůstává beze změn a jsou z ní hrazeny dálniční známky a správní poplatky. 
 
 
Výdaje na výpočetní techniku 6.455,00 tis. Kč 

 2019 SK 2020 SR 2021 2021-2020 
pln ění v Kč 4 945 421    6 298 000    6 455 000 157 000 

 
Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5042 Odměny za užití počítačových programů 544 929 368 000 1 200 000 832 000 

Tato položka se navyšuje o 832 tis. Kč z důvodu plánovaného zavedení intranetových služeb 
napříč úřadem a dále služeb směrem k veřejnosti (rezervační systém), které vyžaduje použití 
licencí a účtů Office 365. 
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 545 745 450 000 300 000 - 150 000 

Tato položka se snižuje o 150 tis.Kč z důvodu změny pořizování nových PC. Namísto nich budou 
pořizovány počítače repasované. 
Z této položky je hrazen nákup výpočetní techniky: PC, notebooky, tiskárny, monitory.  
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5139 Nákup materiálu 317 220 420 000 420 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
Z této položky je hrazena převážně výměna starších nebo opotřebených komponent hardware 
(disky, grafické karty, síťové karty, klávesnice, …) a také nákup a renovace tonerů pro osobní 
tiskárny. 
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5164 Pronájem Software 514 955 545 000 715 000 170 000 

Tato položka se navyšuje o 170 tis. Kč z důvodu plánovaného pořízení nových modulů/agend IS 
Radnice VERA – elektronické košilky a rozhraní VERA-VITA. 
Z této položky je hrazen nájem modulů IS Radnice VERA. 
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5167 Služby školení a vzdělávání 133 915 106 000 106 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
Tato položka zahrnuje potřebná školení, hotline podporu, konzultace - především Vera, T-Mapy, 
Vema a ostatní informační systémy.  
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5168 Služby zpracování dat 1 804 130 2 015 000 2 100 000 85 000 

Tato položka se navyšuje o 85 tis. Kč z důvodu plánovaného pořízení nových modulů/agend IS 
Radnice VERA – elektronické košilky a rozhraní VERA-VITA. 
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Tato položka zahrnuje výdaje za technickou podporu jednotlivých softwarových systémů úřadu 
(VERA, VITA, ASPI, T-Wist, a další), za zpracování dat, jejich aktualizaci a odborné práce. 
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5169 Nákup ostatních služeb 432 974 625 000 625 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. Z této položky je hrazena digitalizace dokumentů stavebního 
úřadu. 
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5171 Opravy a udržování 14 205 69 000 69 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. Jedná se především o servis tiskáren a notebooků. 
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5172 Programové vybavení (do 60 tis.) 257 166 220 000 70 000 -150 000 

Tato položka se snižuje o 150 tis. Kč, jedná se o částku za kancelářský software MSOffice, který 
již nebude touto formou pořizován – přechod na Office365 - položky 5042. 
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

6111 Programové vybavení 0 980 000 700 000 -280 000 

Tato položka se snižuje o 280 tis. Kč z toho důvodu, že v roce 2021 již nejsou plánovány investice 
realizované v roce 2020. Z této položky je plánováno pořízení databázového systému ORACLE 
pro IS Radnice VERA. Pořízení bylo plánováno na rok 2020, a pokud se uskuteční, položka 6111 
bude odebrána z rozpočtu, viz vysvětlení níže.  
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

6122 Stroje, přístroje a zařízení 349 932 350 000 0 -350 000 

Tato položka se snižuje o 350 tis. Kč, položka již nebude zařazena do rozpočtu (vyvolávací a 
rezervační systém – odbory DOP a OŽS jehož pořízení bylo naplánováno na rok 2020). 
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

6125 Výpočetní technika  0 150 000 150 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. Z této položky je plánovaného nákupu nového serveru pro IS 
Radnice VERA, na kterém bude instalován databázový systém ORACLE, viz níže. 
  

Seznam a vysvětlení plánovaných projektů 
započtených v návrhu rozpočtu 2021: 

 
Projekt Typ Položka  Plánovaná částka 2021 v K č 

Nový databázový server pro IS Radnice VERA hardware 6125 150 000 
Upgrade databázového systému INFORMIX software 6111 700 000 

Upgrade databázového systému INFORMIX 
Pro další bezproblémový provoz informačního systému Radnice VERA je nutné přejít na nový 
databázový systém. Firma nabízí komerční systém ORACLE. Vzhledem k licenční politice firmy 
ORACLE bylo zvoleno jako nejekonomičtější řešení pořízení samostatného hardware – serveru – 
pro instalaci databázového systému ORACLE s potřebnými parametry. Oslovili jsme firmu VERA 
k vyjádření o možnosti instalovat na stávající serverovou infrastrukturu variantní databázový 
systém PostgreSQL. Toto řešení by bylo bez potřeby nákupu licencí a plateb za technickou 
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podporu. Vše ale závisí na zárukách firmy VERA, že db systém PostgreSQL bude fungovat na 
velikosti naší databáze IS Radnice VERA. 
 
Ostatní investice – 1.100,00 tis. Kč  

 2019 SK 2020 SR 2021 2021-2020 
pln ění v Kč 1 252 151 1 300 000 1 100 000 -200 000 

 
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5123 Podlimitní technické zhodnocení 38 589 40 000 40 000 0 

Z této položky jsou hrazeny např. doplňková zařízení pro stroje a přístroje. Tato položka zůstává 
beze změn. 
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 201 850 250 000 250 000 0 

Tato položka zůstává beze změn a je využívána především na nutné obměny kancelářského 
vybavení.  
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

6122 Stroje, přístroje a zařízení 289 472 150 000 150 000 0 

Z této položky jsou hrazeny stroje, přístroje a zařízení a její výše zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

6123 Dopravní prostředky 499 900 560 000 560 000 0 

Tato položka zůstává beze změn a slouží k obměně vozového parku služebních vozidel úřadu. 
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

6125 Výpočetní technika                                                          222 340 300 000  100 000 -200 000 

Tato položka byla ponížena. Část finančních prostředků z ní byla přesunuta na položku 5169 - 
omezení nákupu multifunkčních strojů a přechod na pořízení formou nájmu. 
 
 
Organizace Opravy a udržování – 1.200,00 tis. Kč 

 2019 SK 2020 SR 2021 2021-2020 
pln ění v Kč 838 685 844 000 1 200 000 356 000 

 
Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 20 000 20 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. Z této položky jsou hrazeny opravy – technické zhodnocení 
budov a kanceláří MěÚ.  
 

Položka  Obsah 2019 2020 2021 2021-2020 

5171 Opravy a udržování 838 685 824 000 1 180 000 356 000 

Z této položky jsou hrazeny veškeré běžné opravy na budovách MěÚ, kancelářích, vozidlech a 
technických zařízeních. Tato položka byla navýšena především v souvislosti se zvýšením cen 
řemeslných prací a s narůstajícími požadavky na opravy podlah, osvětlení, malování atd. 
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4.9.   Platy, náhrady platů, odvody - ORJ 20   
Položky 5011 - platy, 5021 – ostatní osobní výdaje (OOV), 5023 - OOV (ZMě) a 5031,2 - 
odvody pojistného, 5424 – náhrady platů v době nemoci, 5342 - příděl do sociálního fondu 

 
v ORJ  15 Kulturní dům Střelnice (organizační složka města) 
  18 Městská policie (orgán města) - samostatně 

   20 Městský úřad (orgán města) 
   20 Zastupitelstvo města (orgán města) 
   20 Převody do sociálního fondu 

29 Domov pro matky s dětmi a rodinná poradna (org. složka města) 

     Návrh rozpočtu v uvedených ORJ vychází k datu předložení z teze, že záměrem Vlády ČR není 
pro rok 2021, v důsledku nesnadno predikovatelného vývoje ekonomiky (situace stran pandemie 
koronaviru) a v souvislosti se záměrem změny zdanění příjmů, navyšovat platové tarify ve veřejné 
správě. Proto je navrhováno stanovit rozpočet až na dílčí změny ve stejném objemu finančních 
prostředků jako v roce 2020. 

     Vzhledem k probíhající personální obměně v rámci Městského úřadu Jindřichův Hradec vzniká 
prostor při v současnosti narozpočtovaném objemu finančních prostředků pro částečné navýšení 
netarifních složek platu u některých zaměstnanců (např. vedoucí odborů, vybrané agendy etc.). 
Takovéto navýšení sleduje cíl v podobě zvýšení (zachování) konkurenceschopnosti na trhu práce 
(nejen soukromý sektor, ale i další instituce VS), neboť praxe ukazuje složitost obsazování 
některých pozic odborníky v daném oboru. Toto lze považovat za zcela klíčové pro řádný chod 
úřadu či pro realizaci složitých projektů (či výkonu některých agend), a to z dlouhodobé 
perspektivy.  

     Vzhledem k úpravám minimální mzdy a zaručených mezd jsou v návrhu vzhledem k čerpání 
roku 2020 upraveny nebo ponechány částky na OOV. V případě MěÚ Jindřichův Hradec a OOV 
je navýšení dáno rovněž skutečností, že město Jindřichův Hradec realizuje provoz tzv. Senior 
centra, které nebylo pro rok 2020 rozpočtováno.  

     Podle úpravy navržených prostředků na platy, jsou ve všech ORJ upraveny i prostředky na 
odvody pojistného na zdravotní a sociální pojištění a přídělu do sociálního fondu. 

     Navržené finanční prostředky na platy zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu 
odpovídají struktuře MěÚ ve 3. čtvrtletí 2020. V únoru roku 2020 byl ukončen projekt POSB 
(pilotní ověření sociálního bydlení) a zaměstnankyně zapojené do tohoto projektu byly trvale 
zařazeny do struktury MěÚ. Usnesením Rady města Jindřichův Hradec č. 1183/36R/2018 ze dne 
19. 12. 2018 bylo v rámci organizační struktury MěÚ vytvořeno místo architekta města a referenta 
Programu regenerace MPR. Vzhledem k tomu, že toto místo se nedaří dlouhodobě obsadit, je 
navrhováno zajistit pozici architekta města externě. Za tímto účelem bude na podzim letošního 
roku realizováno výběrové řízení. Od 1. 1. 2021 by proto byla zrušena uvedená pozice v rámci 
MěÚ. Agenda Programu regenerace MPR je po vyhodnocení nově zajištěna v rámci odboru 
rozvoje MěÚ Jindřichův Hradec, a to stávajícími zaměstnanci.  

     Pro rok 2021 je záměrem posílit výkon činností odboru správy majetku, když po provedené 
analýze se ukazuje jako nezbytné nastavit systematickou práci s daty, evidencí majetku a pasporty 
(např. komunikací, zeleně, VO etc.), které mohou sloužit jako zdroj informací pro plánování 
investičních akcí, projektů či pro vytvoření dalších databází (násl. např. aplikací). Je proto 
navrhováno reorganizovat činnosti na tomto odboru a posílit tento odbor o pozici „technika“, který 
by zajišťoval správu rozsáhlého majetku města spadající pod tento odbor (revize, opravy, aplikace 
hlášení závad, energetické štítky, škodní události etc.), dále pak mj. koordinoval (zadávání 
požadavků) činnost Služeb města Jindřichův Hradec s.r.o., prováděl výběrová řízení na opravy, 
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zastupoval město při stavebních a jiných řízení. Soustředěním této dosud roztříštěné činnosti pod 
jednoho pracovníka by vznikl prostor pro systemizaci agendy pasportů (dat, evidence) v rámci 
odboru. Vzhledem ke zrušení pozice architekta města, jak uvedeno shora, nebude mít případná 
realizace tohoto záměru dopad do rozpočtu města v podobě navýšení finančních prostředků. 

     Navržené finanční prostředky na platy zaměstnanců města zařazených do organizačních složek 
(Kulturní dům Střelnice, Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna v Políkně) odpovídají 
současné struktuře a stejně jako v případě MěÚ Jindřichův Hradec zde není navrhováno zvýšení 
v podobě změny platových tarifů. Návrh na platy a OOV Městské policie připravil vrchní strážník 
Mgr. Müller podle srovnatelných principů. 

     U členů zastupitelstva města je navrhováno částečné navýšení, jelikož pro rok 2020 bylo 
rozpočtováno navýšení o 7,5 %, přičemž zákonodárce v posledku svůj avizovaný záměr změnil a 
navýšil odměny o 10 %. Pro rok 2021 je tedy již s tímto navýšením počítáno, změna počtu členů 
rady města kompenzuje změnu počtu místostarostů.   

     Pro příděl do sociálního fondu je navržen příděl podle schváleného Statutu sociálního fondu ve 
výši 3,5 % z vyplacených mzdových prostředků na platy zaměstnanců města a odměny uvolněných 
členů ZMě. 
 
     Doplňující informace – prostředky na platy jsou v jednotlivých kapitolách navrženy podle 
počtu zaměstnanců: 

- ORJ 15 (KDS) – 18 zaměstnanců ve fyzických osobách (dále „FO“ – 3 pracovní místa 
ve FO jsou zřízena v sezóně pro VD SR) a 14,5 v přepočtených osobách (dále „PO“ – 
resp. 1,75 PO v sezóně), 

- ORJ 19 (MěP) – 20 FO (19,75 PO),  
- ORJ 20 (MěÚ) – 182 FO a 181 PO, 
- ORJ 29 (DMD a RP) – 7 FO a 6,5 PO. 

 
 
 
4.10.   Odbor sociálních věcí  - ORJ 28  

Výdaje v samostatné působnosti - 835 tis. Kč 

1) Rekreačně – výchovný tábor pro děti, víkendový pobyt pro děti ze sociálně slabého rodinného 
prostředí a zařízení sociálně - výchovné činnosti  

Rekreačně výchovný tábor, dva víkendové pobyty a zařízení sociálně - výchovné činnosti 
město pořádá od roku 2003 a naplňuje tak ustanovení § 10 zákona o sociálně-právní ochraně 
dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato zařízení jsou velmi potřebná a jsou 
určena pro děti z rodin na nízké sociální úrovni. Nabízí různé aktivity k užitečnému využívání 
volného času. 

Částka určená na tyto činnosti zahrnuje nákup materiálu potřebného pro zajištění tábora a 
zařízení sociálně výchovné činnosti – materiál pro ruční, výtvarné práce s dětmi, sportovní 
potřeby, vybavení zapůjčených prostor pro činnost střediska – uzamykatelná skříň, 
momentální okamžité vybavení dítěte, které není na letním táboře nebo víkendovém pobytu 
vybaveno základním oblečením a hygienickými potřebami, ceny při vyhlašování společných 
soutěží apod. 

Dále tato částka zahrnuje nákup ostatních služeb, pojistné, pronájem zařízení, zajištění 
stravování. Chod tábora je z části zajištěn nákupem služeb od Domu dětí a mládeže 
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v Jindřichově Hradci. Zejména se jedná o pronájem zařízení, zajištění stravování, obslužnou 
dopravu. 

2) Dary, blahopřání, vítání dětí 
Do této položky patří dárkové balíčky a blahopřání jubilantům nad 80 let, balíčky k výročí 
zlaté, diamantové svatby, obřad „Vítání nově narozených dětí starostou města J. Hradec“, 
vánoční balíčky občanům Jindřichova Hradce, kteří jsou v domovech důchodců. 

3) Opatrovnictví  
Město Jindřichův Hradec vykonává funkci opatrovníka 70 občanům města J. Hradec, kteří jsou 
omezeni ve svéprávnosti. Ke změně oproti roku 2020 nedochází, vycházíme ze zkušenosti 
z letošního roku, kdy v souvislosti s výkonem této agendy mohou vzniknout určité výdaje 
(např. přestěhování klienta apod.). 
 

Dotační programy na podporu sociální oblasti 
Jsou určeny na podporu registrovaných služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, na podporu dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami 
souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují, tj. služeb a programů nedefinovaných 
zákonem o sociálních službách, na podporu protidrogové činnosti a na primární, sekundární a 
terciární protidrogovou prevenci. Objem finančních prostředků pro rok prostředků pro rok 2021 
navrhujeme ponechat ve stejné výši jako v roce 2020. 

Pečovatelská služba  
Jedná se o zajištění poskytování pečovatelské služby pro občany města Jindřichův Hradec, 
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů.  
Pečovatelská služba bude poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba bude poskytována ambulantně a terénně v domech 
s pečovatelskou službou města Jindřichův Hradec a v domácnostech občanů města Jindřichův 
Hradec, které s poskytovatelem sociální služby uzavřou smlouvu o poskytování služby. 
Pečovatelská služba bude poskytována na základě registrace této služby. V současné době 
pečovatelskou službu využívá ve městě Jindřichův Hradec a v jeho místních částech 270 občanů. 
Zvyšuje se objem poskytovaných služeb, což je zapříčiněno vyšší potřebností seniorů a osob se 
zdravotním postižením. Objem finančních prostředků navrhujeme ponechat ve stejné výši jako 
v roce 2020. 

Dům s pečovatelskou službou 
Objem finančních prostředků pro rok 2021 zůstává stejný jako v roce 2020. Z finančních 
prostředků je zajišťován zejména provoz všech společenských místností, které jsou zařízeny pro 
obyvatele domů s pečovatelskou službou a úhrada nákladů s tím spojených. V každém domě 
s pečovatelskou službou je společenská místnost vybavena rotopedem pro uživatele a dalšími 
rehabilitačními pomůckami, místnost je vybavena pro pravidelné setkávání obyvatel domu 
s pečovatelskou službou se sociálně-aktivizační službou.  

Náklady na další činnosti spojené s přenesenou působností  
Jedná se o náklady na činnosti přenesené působnosti, které jsou svěřeny úřadu, čerpání těchto 
prostředků závisí na skutečné – momentální potřebě veřejnosti.  
Zahrnují: 
- poradenskou činnost dle § 11 zákona o sociálně - právní ochraně dětí ve výši 45 tis. Kč, částka 

zůstává stejná jako v roce 2020 
- návrat dětí z ciziny ve výši 5 tis. Kč, částka zůstává stejná jako v roce 2020 
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- zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 10 tis. Kč, částka zůstává stejná jako 
v roce 2020 

- zajištění pohřbů - dle zákona o pohřebnictví zajišťuje obec sociální pohřeb v případech, kdy 
ve lhůtě od oznámení úmrtí pohřeb nesjedná fyzická nebo právnická osoba. Pro rok 2021 
navrhujeme ponechat částku 70 tis. Kč shodně jako v roce 2020.      

Půjčky obyvatelstvu 
Tato položka zahrnuje výdaje v souvislosti s poskytnutím půjčky osobám, které se ocitly 
v mimořádně tíživé situaci, jsou ohroženy na životě či na zdraví. Pro rok 2021 navrhujme ponechat 
částku 5 tis. Kč. 

Výkon pěstounské péče  
Jedná se o výdaje spojené s výkonem pěstounské péče – uzavřenými dohodami o výkonu 
pěstounské péče dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění. 
Předpokládáme 20 dohod o výkonu pěstounské péče a s tím související náklady – např. povinné 
vzdělávání pěstounů, odlehčovací služby, psychologickou, terapeutickou nebo jinou odbornou 
pomoc, náklady spojené se sledováním dohody – pravidelné návštěvy v rodinách v časovém 
intervalu 1x za 2 měsíce, úhrada telekomunikačních služeb, pohonných hmot apod.  

Komunitní plánování 
V roce 2021 plánujeme opět realizovat činnost v rámci komunitního plánování sociálních služeb 
v J. Hradci.  Objem finančních prostředků zůstává stejný jako v roce 2020. 

Finanční výpomoc při mimořádných situacích 
Jedná se o výdaje spojené s mimořádnými životními situacemi, v nichž se ocitnou občané města 
J. Hradec (živelné pohromy, požár, …). Částka zůstává stejná jako v roce 2020. 

Potravinová a materiální pomoc  
Jedná se o výdaje spojené s realizací projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám. 
Výdaje se týkají úhrady nákladů spojených s provozem výdejního místa. Náklady očekáváme ve 
výši 10 tis. Kč za kalendářní rok. 

Sportovní hry seniorů 
Jedná se o výdaje spojené s podporou aktivit seniorů města Jindřichův Hradec, konkrétně jejich 
účasti na sportovních hrách seniorů v rámci celého jihočeského kraje, kde zúčastnění reprezentují 
město Jindřichův Hradec. Pro rok 2020 byly plánovány výdaje ve výši 20 tis. Kč, ale vzhledem 
k epidemiologické situaci – COVID 19 se sportovní hry seniorů neuskutečnily. Pro rok 2021 
navrhujeme částku 20 tis. Kč. 

Senior centrum 
Jedná se o aktivitu určenou seniorům a osobám se zdravotním postižením. Cílem aktivity je 
prevence sociálního vyloučení cílových skupin, zajištění sociálních kontaktů, eliminace 
osamělosti, sociální izolace a zachování jejich duševní a fyzické pohody. Senior centrum je pro 
obě cílové skupiny otevřeno 3 dny v týdnu a jsou zde realizovány různorodé činnost, které jsou 
v souladu s potřebami seniorů a osob se zdravotním postižením. Pro rok 2021 navrhujeme částku 
30 tis. Kč.  
 

 
4.11. Domov pro matky s dětmi Políkno - ORJ 29  

Organizační složka poskytuje od 1. 1. 2015 dvě sociální služby, a to  

1. Azylový dům, ve kterém je poskytována pobytová služba matkám a jejich dětem nebo 
těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba 
je poskytována na přechodnou dobu, zpravidla nepřevyšující jeden rok a zajišťuje činnosti 
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v souladu s ustanovením § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění 
a vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.  

Azylový dům poskytuje základní činnosti: 
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
- poskytnutí ubytování 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí, 

podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.  
 

2. Odborné sociální poradenství je poskytováno v prostorách budovy ÚP v Jindřichově Hradci, 
ul. Janderova. Město J. Hradec o tuto službu rozšířilo svoji realizaci sociálních služeb. Služba 
je poskytována 5 dní v týdnu v rozsahu 1,4 úvazku. V rámci sociálního poradenství jsou 
poskytovány tyto základní činnosti: 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících 
služeb 

- sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace 
v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání, tato základní činnost 
může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve dvou z těchto oblastí 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu 
s přirozeným sociálním prostředím. 

 

Provoz 
Položka zahrnuje výdaje nezbytné k zajištění provozu domova pro matky s dětmi a rodinné 
poradny.  

Rozpis položky: DMD Rodinná poradna 

Léky a zdravotnický materiál 1,00   

Knihy, učební pomůcky, tisk 1,00 4,00 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek  60,00 15,00 

Nákup materiálu  30,00 6,00 

Studená voda 30,00 2,00 

Plyn 7,00 9,00 

Elektrická energie 90,00 13,00 

Pevná paliva 65,00   

Služby pošt 2,00 1,00 

Služby telekomunikací, internet 25,00 5,00 

Nájemné   16,00 

Služby, školení, vzdělávání 25,00 15,00 

Nákup ostatních služeb, TV, rádio, revize komínů  80,00 25,00 

Opravy a udržování  60,00 5,00 

Programové vybavení   10,00 

Cestovné 2,00 2,00 

Pohoštění   1,00 

Ostatní neinvestiční transfery   1,00 

Komentář ke změnám proti r. 2020: 
Proti roku 2020 je rozpočet navýšen o 25 tis. Kč, a to především u energií a dále na dovybavení 
rodinné poradny testovými materiály potřebnými k diagnostice. 
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4.12.   Místní hospodářství – ORJ 37 
Deratizace, záchytné kotce  
Zahrnuje náklady spojené s deratizací, s péčí o psy a jejich předáním do útulku. Navýšení o 
120 tis. Kč je požadováno z důvodu vzniku nových záchytných kotců pro kočky.                                                                                                         

Opravy komunikací, chodníků, veřejného prostranství a dopravní značení  
Návrh ve stejné výši jako v roce 2020. 

Údržba místních komunikací a veřejného prostranství  
Oproti schválenému rozpočtu roku 2020 je navrhováno navýšení o 500 tis. Kč. Navýšení je 
požadováno z důvodu zvýšení cen ceníku prací a služeb, který schválila Rada města JH. 

Revize mostů  
Navýšení o 30 tis. Kč. Navýšení je požadováno po zvýšení cen dodavatele služby (cena se 
nezvyšovala posledních cca 10 let). 

Provoz parkovišť   
Navrhovaná částka je určena na běžnou údržbu, opravy a nákup spotřebního materiálu 
(termopapír) do parkovacích automatů. Částka zůstává oproti roku 2020 nenavýšena. 

Opravy dětských hřišť  
Navýšení o 200 tis. Kč z důvodu zvýšení četnosti oprav zejména na dětských hřištích dodávaných 
firmou Lesy Č. Rudolec. 

Veřejné osvětlení  
Oproti schválenému rozpočtu roku 2020 dochází k úspoře ve výši 500 tis. Kč dle očekávaného 
plnění letošního roku. 

Sběr a svoz komunálních odpadů  
Náklady na činnosti, které pro město na základě mandátní smlouvy zajišťuje společnost Služby 
města J. Hradec s.r.o. Oproti roku 2020 dochází k navýšení o 620 tis. Kč z důvodu navýšení ceny 
za svoz odpadkových košů a dále z důvodu navýšení množství odpadu ve sběrném dvoře. 

Veřejná zeleň, údržba, výsadba, likvidace klíněnky  
Údržba veřejné zeleně - navýšení o 730 tis. Kč. Navýšení je požadováno z důvodu zvýšení cen 
ceníku prací a služeb, který schválila Rada města JH. Dalším důvodem jsou zvětšující se nároky 
na údržbu stromů, zejména stromolezeckou metodou. 
Náhradní výsadba - navýšení o 50 tis. Kč z důvodu navýšení předepsaného počtu náhradní výsadby 
a obnovy stávající nové výsadby (uschlé stromy a vandalismus). 

Vánoční výzdoba  
Návrh ve stejné výši jako v r. 2020. 

 

4.13. Bytové hospodářství – ORJ 38 
Úplata za správu 
Položka zahrnuje poplatek za správu jednotlivých bytů v domech SVJ u správcovských firem 
(FINALL – Holding s.r.o., SBD atd.).  
Předpokládaný počet bytů ve správě jiných správců cca 206. 

Fond oprav cizím správcům 
V průběhu roku dochází k úpravám platby do fondu např. čerpání úvěru, výměna výtahu, 
zateplení. Výši příspěvku do fondu oprav si určují jednotlivá společenství vlastníků jednotek.  
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Opravy, technické zhodnocení a ostatní 
Při prodeji bytů si město ponechalo byty ve staré zástavbě s vysokou nákladovou náročností na 
opravy a údržbu. V daných objektech je nepoměrně méně nájemců než v panelových domech, ale 
náklady na opravy jsou několikrát vyšší. 

V roce 2021 je předpokládáno, že bude provedeno: 
- oprava přední fasády, výloh, vchodových dveří a komínů domu č.p. 93/I 
- oprava a nátěr střechy (šindel) domu č.p. 102/III 
- celková oprava hlavního vstupu domu č.p. 199/II   
- oprava rozvaděčů elektro v domě č.p. 56/V 

Během roku dojde i k několika investicím, a to změna vytápění bytů (etážové plynové a elektrické 
kotle včetně rozvodů a topných těles).  
Tato položka dále zahrnuje výdaje na běžné opravy, údržbu, nákup drobného hmotného 
dlouhodobého majetku, pohonných hmot, konzult. služeb, atd. 

Úhrady dodavatelských služeb: 
Služby představují: 

1) zálohové platby služeb médií za městské byty. Služby jsou zajišťovány na základě 
dodavatelských smluv. Jedná se o dodávky tepla, teplé užitkové vody, studené vody, 
elektrické energie, plynu, atd., 

2) zálohy cizí správci – jedná se o převod záloh vyinkasovaných na městských bytech pro cizí 
správce. 

Veškeré zálohy podléhají vyúčtování služeb za minulé období s nájemci. Zálohy se navyšují na 
základě navýšení cen médií, zároveň se navyšují zálohy u jednotlivých nájemců v případě 
nedoplatků minulého roku podle skutečných nákladů. Přihlíží se k inflaci a k vývoji cen na burze. 
 
 
 
4.14.   Správa majetku  - OJ 39 
Věci nemovité, movité - nákup, technické zhodnocení  
Položka zahrnuje:  

- drobný hmotný dlouhodobý majetek včetně věcných břemen 
- případné zajímavé nákupy nemovitostí, majetkoprávní vypořádání staveb na cizích 

pozemcích, např. koupě pozemků pod školkou v Röschově ulici apod. Nejsou zde 
zahrnuty náklady na akce odboru rozvoje – výkup pozemků a věcná břemena řeší odbor 
rozvoje v rámci své ORJ. 

Návrh je oproti roku 2020 navýšen o možný nákup areálu teniscentra a počítáno je také s koupí 
komunikace v Radouňce od RBB Invest a.s. na základě uzavřené budoucí kupní smlouvy - kupní 
cena za komunikaci činí 4 585 634 Kč vč. DPH. Dále je počítáno s doplněním odstraněných 
herních prvků na dětská hřiště v Otíně a Děbolíně a doplnění nového prvku do Matné, celkem 
400 tis. Kč a doplněním klimatizace do hudebního sálu základní umělecké školy v částce cca 
50 tis. Kč. 

Údržba nemovitostí, věcí movitých, pozemků, revize 
Opravy a údržba nemovitostí včetně pravidelných revizí elektr. zařízení a hromosvodů. Z této 
položky se hradí i případné krádeže svodů, opravy střešních krytin, rozbitých oken, plotů a škod 
způsobených kalamitními situacemi. Položka zahrnuje i správu skateparku. Pro rok 2021 je 
počítáno mimo jiné s následujícími akcemi dle požadavků uživatelů jednotlivých objektů a 
orientačními částkami na provedení akcí: 
- oprava komínů objektu MF MOM 400 tis. Kč 
- oprava oken objektu MF MOM směrem do Balbínova náměstí 200 tis. Kč 
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- oprava Wachtlovy hrobky U Trojice 200 tis. Kč 
- přístřešek pro cyklisty, turistická mapa, plakátovací plocha do Matné 200 tis. Kč 
- opravy strojů na kompostárně 250 tis. Kč 
- oprava schodiště v knihovně 50 tis. Kč 
- oprava soklu budovy knihovny 50 tis. Kč 
- oprava oplocení dětského a víceúčelového hřiště v Políkně 50 tis. Kč 
- výměna stínící techniky v prosklené chodbě a učebnách výtvarného oboru základní 

umělecké školy 50 tis. Kč 
- oprava komínů budovy základní umělecké školy 100 tis. Kč 
- výměna podlahových krytin kabinetů hudebního oboru 100 tis. Kč 
-  restaurování božích muk na p.č. 3234 v Dolní Radouni 85 tis. Kč 
- zajištění obsluhy rozhledny Rýdův kopec (zamykání, vizuální kontrola, úklid) 50 tis. Kč 
- rekonstrukce osvětlení ve 3. NP v objektu MF MOM 60 tis. Kč 
- doplnění osvětlení ve 2. NP objektu MF MOM 213 tis. Kč 
- vybudování nové elektroinstalace v objektu stodoly 65 tis. Kč 
- rekonstrukce osvětlení v objektu Domu gobelínů 65 tis. Kč 
- vybudování zásuvkové elektroinstalace do dílny v objektu Domu gobelínů 40 tis. Kč 
- instalace mříže do dveřního prostoru serverovny Domu gobelínů 45 tis. Kč. 

Úhrada energií v objektech města  
Položka zahrnuje úhradu energií v nepronajatých objektech města a v budovách v místních 
částech, kde energie do stanoveného limitu platí město. Dále je z položky hrazena například 
spotřeba elektrické energie na provoz fontány v Husových sadech, kamerového bodu na vyhlídce 
v Husových sadech nebo rozvaděče pro kulturní akce u Naxerovy lávky. Návrh je ve stejné výši 
jako v roce 2020.  

Poplatek za vodu  
Platba za dešťové vody v objektu NMF a dalších nepronajatých objektech, spotřeba vody, platba 
pevné složky, vodotrysk, fontána apod.  

Nájemné  
Položka zahrnuje platby za pronájmy pozemků na základě smluv.  

Geometrické plány, odhady nemovitostí, prohlášení vlastníka  
Položka zahrnuje rozdělování pozemků, vytyčování hranic pozemků, zaměřování hrází rybníků, 
znalecké posudky, hlukové studie apod.      

Instalace pódia  
Platby za akce neziskových organizací schválené radou města.   

Sběr a svoz komunálních odpadů  
Uvedená částka zahrnuje náklady na sběr a svoz komunálních odpadů. Oproti roku 2020 je 
navrhováno navýšení v položkách „likvidace odpadu“ o 1,287 mil Kč, „separace odpadu“ o 
1,2 mil. Kč, „separace odpadu - bio“ o 250 tis. Kč a „nákup nádob“ o 40 tis. Kč z důvodu 
plánovaného navýšení množství výkonů a vyšších jednotkových cen na základě nově uzavřené 
smlouvy. 
V rozpočtu je také počítáno s částkou 250 tis. Kč na vyhotovení studie optimalizace systému 
nakládání s komunálním odpadem. 

Služby města JH  
Provozní dotace společnosti SMJH na provoz sportovišť.  

Služby města JH - dotace na veřejné WC 
Dotace na provoz veřejných WC.  
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Služby města J. Hradec -  provoz kompostárny  
Úplata za provoz kompostárny. Návrh ve stejné výši jako v roce 2020. 

Fond obnovy vodovodů a kanalizací 
Tvorba účelového zdroje pro financování obnovy vodovodů a kanalizací dle požadavku zákona 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

Činnost Mikroregionu Jindřichohradecko 
Akce v rámci činnosti Mikroregionu Jindřichohradecko. 

Penzion Obora 
Náklady na opravy a provoz Penzionu Obora. Návrh rozpočtu zahrnuje vedle opakujících se 
provozních výdajů nákup 14 ks postelí včetně matrací celkem 84 tis. Kč a vývoz jímky 140 tis. Kč. 

Tábor Osika 
Náklady na opravy a zprovoznění tábora Osika. Návrh rozpočtu zahrnuje vedle opakujících se 
provozních výdajů nákup 44 ks postelí včetně matrací celkem 264 tis. Kč, opravu podlah 
v chatkách 176 tis. Kč, vývoz jímky 200 tis. Kč. 

Generel vodovodů a kanalizací 
Zpracování generelu vodovodů a kanalizací města.  

Vybavení místních částí movitými věcmi 
Vybavení objektů osadních výborů v místních částech a sportovišť v místních částech. 
 
 
 
4.15. Odbor rozvoje - ORJ 40  
     Seznam akcí je uveden v příloze návrhu rozpočtu včetně komentáře k jednotlivým položkám. 
Jsou zde zahrnuty výdaje na dofinancování akcí z minulých let a dále výdaje na zahájení nových 
akcí.  

 

4.16. Odbor finanční - ORJ 41 
Ostatní výdaje – znalecké posudky, ztráty a nálezy, vratky 
Položka zahrnuje zejména případné vratky příjmů minulých let, výdaje související s agendou ztrát 
a nálezů a platbu daně z nemovitostí.  

Daň z příjmu právnických osob 
Částka navržena dle minulých let. Tato částka nemá vliv na saldo rozpočtu, protože stejná částka 
se objevuje i v příjmech rozpočtu. 

Daň z přidané hodnoty  
Částka navržena dle předpokládaných uskutečněných a přijatých zdanitelných plnění. 

Sáčky a známky pro psy  
Částka je určena s ohledem na potřebu sáčků pro psy. 

Pojištění  
Částka zahrnuje platby pojištění majetku a odpovědnosti za škodu (mimo pojištění vozidel) a 
případné úhrady spoluúčasti.  

Odvody při finančním vypořádání   
Předpokládaná výše odvodu dotací nevyčerpaných v r. 2020. Částka bude upřesněna po zaúčtování 
účetních operací roku 2020. 
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Převody do fondu bydlení  
Převod finančních prostředků do fondu rozvoje bydlení je ve stejné výši i na straně příjmů u tohoto 
fondu. Jedná se o odhad převodu 5 % z prodeje bytů a 5 % z nájemného z bytových domů čp. 
60 - 68/V za rok 2020 na základě usnesení ZMě č. 447/01 ze dne 28. 11. 2001.   

Nespecifikovaná rezerva 
Položka zahrnuje finanční prostředky na případné řešení výpadku příjmů a potřeby mimořádných 
výdajů.  
 
 
4.17. Odbor výstavby a ÚP - ORJ  42  
Nezbytné úpravy staveb nařízené stavebním úřadem 
Rezerva pro nepředvídatelné havarijní situace.  

Územně plánovací dokumentace  
Zahájení pořizování změny č. 1 Územního plánu J. Hradec v roce 2019. Předpokládaný konec 
pořizování je cca v roce 2022, konec ovšem závisí na průběhu samotného pořizování, na délce 
jednání s dotčenými orgány a veřejností. 
Předpokládáme, že regulační plán bude již v roce 2020 vydán, resp. bude zajištěn návrh po 
veřejném projednání, což bude znamenat splnění podmínek pro získání dotace. Je však možné, že 
bude třeba opakované veřejné projednání a samozřejmě zhotovení čistopisu a to jsou položky, 
které bude třeba platit v roce 2021. V tuto chvíli však nemůžeme přesně predikovat průběh 
projednávání a jeho výsledky.  

Územně plánovací podklady, územně analytické podklady 
Položka je určena pro vypracování územních studií a případných podkladů pro zpracování změny 
č. 1. V roce 2021 bude zpracována aktualizace územně analytických podkladů a rozbor 
udržitelného rozvoje území. 

Označení významných objektů 
Tato položka slouží k financování označování významných objektů, naučných stezek apod. Z této 
položky jsou financovány i nezbytné opravy již stávajícího označení. 
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Fondy 
Saldo příjmů a výdajů fondů činí přebytek ve výši 4.359,00 tis. Kč. 

Fond rozvoje bydlení  Skutečnost 
2019 

SR 
2020 

Očekávané 
plnění 2020 

 
Návrh 2021  

Stav finančních prostředků k 1.1. 6 605,43 6 896,86 6 896,86  7 135,08 
Příjmy 292,78 336,00 239,22  301,00 
Splátky půjček od FO do FRB 39,45 0,00 0,00  0,00 
Úroky  30,86 36,00 16,75  1,00 
Příjem finančních prostředků do FRB z rozpočtu 222,47 300,00 222,47  300,00 
           
Výdaje 1,35 2,00 1,00  1,00 
Služby peněžních ústavů 1,35 2,00 1,00  1,00 
           
Příjmy - výdaje 291,43 334,00 238,22  300,00 
           
Financování  -291,43 -334,00 -238,22  -300,00 
           
Změna stavu finančních prostředků -291,43 -334,00 -238,22  -300,00 

Stav finančních prostředků k 31.12. 6 896,86 7 230,86 7 135,08  7 435,08 

 

Fond rezerv a rozvoje  Skutečnost 
2019 

SR 
2020 

Očekávané 
plnění 2020 

 
Návrh 2021  

Stav finančních prostředků k 1.1. 2 660,63 713,25 713,25  1 813,25 
Příjmy 652,62 1 095,00 1 100,00  1 100,00 
Úroky  652,62 1 095,00 1 100,00  1 100,00 
           
Výdaje 2 600,00 1,00 0,00  1,00 
Služby peněžních ústavů 0,00 1,00 0,00  1,00 
Převod na termínovaný vklad 2 600,00 0,00 0,00  0,00 
           
Příjmy - výdaje -1 947,38 1 094,00 1 100,00  1 099,00 
           
Financování  1 947,38 -1 094,00 -1 100,00  -1 099,00 
Změna stavu finančních prostředků 1 947,38 -1 094,00 -1 100,00  -1 099,00 
Stav finančních prostředků k 31.12. 713,25 1 807,25 1 813,25  2 912,25 

 

Sociální fond Skutečnost 
2019 

SR 
2020 

Očekávané 
plnění 2020 

 
Návrh 2021  

Stav finančních prostředků k 1.1. 505,69 834,28 834,28  886,28 
Příjmy 3 073,48 3 440,00 3 440,00  3 440,00 
Příděl do fondu 3 073,48 3 440,00 3 440,00  3 440,00 
           
Výdaje 2 744,89 3 590,00 3 388,00  3 680,00 
Poskytnuté dary a příspěvky 2 677,29 3 590,00 3 288,00  3 680,00 
Převod prostředků do rozpočtu 67,60   100,00    
           

Příjmy - výdaje 328,59 -150,00 52,00  -240,00 
           
Financování  -328,59 150,00 -52,00  240,00 
Změna stavu finančních prostředků -328,59 150,00 -52,00  240,00 

Stav finančních prostředků k 31.12. 834,28 684,28 886,28  646,28 
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Fond obnovy vodovodů a kanalizací Skutečnost 
2019 

SR 
2020 

Očekávané 
plnění 2020 

 
Návrh 2021  

Stav finančních prostředků k 1.1. 3 472,24 3 473,28 3 473,28  3 473,28 

Příjmy 3 201,70 3 201,00 3 201,00  3 201,00 
Úroky  1,70 1,00 1,00  1,00 

Příjem finančních prostředků do fondu 3 200,00 3 200,00 3 200,00  3 200,00 
           
Výdaje 3 200,66 3 201,00 3 201,00  1,00 
Služby peněžních ústavů 0,66 1,00 1,00  1,00 
Převod prostředků do rozpočtu 3 200,00 3 200,00 3 200,00    
           

Příjmy - výdaje 1,04 0,00 0,00  3 200,00 
           
Financování  -1,04 0,00 0,00  -3 200,00 
Změna stavu finančních prostředků -1,04 0,00 0,00  -3 200,00 
Stav finančních prostředků k 31.12. 3 473,28 3 473,28 3 473,28  6 673,28 

 
 
 
Zpracovala:  Zdeňka Klímová 


