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Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019 
 

  
 
     Návrh rozpočtu na rok 2019 vychází z rozpočtového výhledu na roky 2019 – 2020 a z návrhu 
státního rozpočtu na rok 2019. 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 57.614,95 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2019 je zpracován tak, aby schodek návrhu 
rozpočtu na rok 2019 byl do výše kladného rozdílu mezi upraveným rozpočtem a předpokládaným 
výsledkem rozpočtového hospodaření za rok 2018. Dále je navrhováno v případě poskytnutí 
dotace zařadit do rozpočtu roku 2019 akci: Rekonstrukce odborné učebny chemie a fyzika - 2. ZŠ 
s předpokládanými náklady 6.500,00 tis. Kč. 

Navrhovaný schodek rozpočtu bude financován z výsledku rozpočtového hospodaření 
minulých let. Současně je navrhováno čerpání fondu obnovy vodovodů a kanalizací ve výši 
3,2 mil. Kč na ČOV a kanalizaci Děbolín.  

     Na běžných účtech a termínovaných vkladech bylo k 1. 1. 2018  415.960,68 tis. Kč. Na konci 
roku 2018 je předpokládán zůstatek finančních prostředků ve výši 418 mil. Kč.  

V současné době město nemá žádné závazky z  přijatých úvěrů. 
 

Z návrhu rozpočtu vyplývají tyto souhrnné údaje: 

 

Věcný obsah 
Návrh rozpo čtu na rok 2019 

 v tis. K č 

    
I. PŘÍJMY  po konsolidaci 568 480,55 

daňové příjmy 394 772,00 

nedaňové příjmy 116 743,45 

kapitálové příjmy 2 574,70 

přijaté transfery  54 390,40 

    
II. VÝDAJE po konsolidaci 626 095,50 

běžné výdaje  425 180,50 

kapitálové výdaje  200 915,00 

    

III. SALDO: P říjmy - Výdaje -57 614,95 

    

IV. FINANCOVÁNÍ 57 614,95 

změna stavu peněžních prostředků na běžných účtech 57 614,95 
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1. Vývoj rozpočtu města v letech 2011 - 2018  

 

1.1. Vývoj schváleného rozpočtu výdajů v letech 2011 – 2018 (tis. Kč) 

 

Schválený 
rozpo čet 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

běžné výdaje 413 791 328 091 343 414 342 633 350 021 360 931 375 162 397 922 

kapitálové 
výdaje 201 971 112 995 132 695 149 889 205 780 116 472 134 500 173 109 

celkem 615 762  441 086 476 109 492 522 555 801 477 403 509 662 571 032 

% KV z 
celkového SR 32,80% 25,62% 27,87% 30,43% 37,02% 24,40% 26,39% 30,32% 
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1.2. Vývoj upraveného rozpočtu výdajů v letech 2009 – 2018 (tis. Kč) 

 

Upravený 
rozpo čet 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

běžné výdaje 455 110 352 662 373 469 390 149 354 079 392 580 396 670 438 922 

kapitálové 
výdaje 176 605 115 969 124 430 171 707 208 400 129 149 133 174 183 622 

celkem 631 715  468 631 497 900 561 856 562 479 521 729 529 844 622 544 

% KV z 
celkového 
UR 

27,96% 24,75% 24,99% 30,56% 37,05% 24,75% 25,13% 29,50% 

*upravený rozpočet k 30. 11. 2018 
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1.3. Porovnání rozpočtu a skutečnosti v letech 2011 – 2017 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

1.4. Vývoj salda rozpočtu města v letech 2011 - 2018 (tis. Kč) 
 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 UR 
11/2018 

Očekávaná 
skute čnost 

2018 

příjmy 627 563 423 658 474 255 496 239 481 079 497 863 539 160 533 448 548 297 

výdaje 573 768 428 787 432 957 466 142 521 038 444 936 449 302 622 544 556 537 

saldo 53 794  -5 129 41 298 30 097 -39 960 52 927 89 858 -89 096 -8 240 
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2. Příjmy 

 
 Celkové příjmy města po konsolidaci jsou na rok 2019 rozpočtovány ve výši 
568.480,55 tis. Kč. Nejdůležitější zdroj příjmů obcí, daňové příjmy, jsou pro rok 2019 
rozpočtovány v objemu 394.772,00 tis. Kč, tj. 69,4 % celkových příjmů, z toho sdílené daňové 
příjmy jsou rozpočtovány ve výši 315.000,00 tis. Kč.  

 

 

 

2.1. Daňové příjmy 
       Návrh rozpočtu sdílených daní byl stanoven na základě předpokládaného výnosu daní v roce 
2018 a predikce Ministerstva financí ČR na rok 2019. 

(tis. Kč) 

Druh daně     
Predikce 

MFČR 2018 
Rozpočet  

2018 

Očekávaná 
skutečnost 

2018 
(MFČR) 

Predikce 
MFČR 2019 

Návrh 
rozpočtu na 

rok 2019 

DPH 151 474,08 144 000,00 151 342,19 161 256,11 156 000,00 

DPPO 64 716,48 61 000,00 65 989,53 67 228,77 65 000,00 

DPFO  - vybíraná srážkou 5 783,84 5 500,00 6 506,01 6 506,01 6 300,00 

DPFO - placená plátci 75 594,60 72 000,00 77 820,78 88 506,61 85 800,00 

DPFO - placená poplatníky 1 875,84 1 700,00 1 703,96 2 013,77 1 900,00 

C E L K E M 299 444,84 284 200,00 303 362,47 325 511,27 315 000,00 
 
     Na výši daní bude mít vliv pozitivní ekonomický vývoj, vysoká míra zaměstnanosti, očekáváné 
tempo nárůstu mezd a platů, dopad opatření zavedených v předchozích letech (postupný náběh 
elektronické evidence tržeb či dodatečný dopad kontrolního hlášení) a v neposlední řadě vliv 
poslední novely zákona o rozpočtovém určení daní. 

     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 3 %.   

Daňové příjmy

69,4%

Nedaňové 

příjmy

20,5%

Kapitálové 

příjmy

0,5%

Přijaté 

transfery po 

konsolidaci

9,6%

Návrh rozpočtu příjmů
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     Rozpočet daně z přidané hodnoty je proti předpokládané skutečnosti r. 2018 navýšen o 6,1 %. 
Inkaso v roce 2019 bude dále ovlivněno promítnutím dopadů opatření zavedených v předchozích 
letech, zejména kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb. Negativní vliv na inkaso DPH 
bude mít přesun některých služeb do 10 % sazby DPH.  

     Rozpočet daně z příjmů právnických osob je proti předpokládané skutečnosti r. 2018 navýšen 
o 6,1 %. 

     Rozpočet daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou je na úrovni předpokládané 
skutečnosti r. 2018.  

    Rozpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (placené plátci) je proti 
předpokládané skutečnosti r. 2018 navýšen o 11,4 %. Pozitivní dopad na výnos daně bude mít 
nízké procento nezaměstnanosti, očekáváné tempo nárůstu mezd a platů, zvýšení minimální mzdy. 
Negativní dopad bude mít postupné zvýšení daňového zvýhodnění na děti. 

     Rozpočet daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky v r. 2019 je mírně navýšen. 
Pozitivní dopad na výši daně je očekáván z důvodu zavedení elektronické evidence tržeb. 
Negativní dopad bude mít snížení limitu pro výdajové paušály a postupné zvýšení daňového 
zvýhodnění na děti. 

     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 
(v ORJ 41). 

     Poplatky za uložení odpadů dle zákona o odpadech náleží obci, na jejímž katastrálním území 
skládka leží. Návrh dle plnění v roce 2017 a předpokládaného plnění v roce 2018. 

     Rozpočet u daně z nemovitosti je navržen s ohledem na předpokládanou skutečnost v r. 2018 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. V případě dílčí daně z ostatních her je příjmem rozpočtu obcí 30 % výnosu. V současné 
době je na území města povoleno 108 hazardních her a zařízení (v ČR celkem 43.391). Pro rok 
2019 se nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na výši daně. 

     Místní poplatky jsou navrženy na základě vývoje v r. 2018, 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 
2016 

skutečnost 
2017 

rozpočet 
2018 

očekávaná 
skutečnost 

2018 
návrh 2019 

Poplatek za komunální odpad 10 271  10 567 10 000  10 500  10 250  

Poplatek ze psů 573  551 540  580  550  

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 409  442 280  568  350  

Poplatek za užívání veřejného prostranství 503  807 300  525  400  

Poplatek z ubytovací kapacity 293  313 250  417  300  

C e l k e m 12 049  12 680  11 370  12 590  11 850  
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Rozpočet správních poplatků na r. 2019 je navržen dle podkladů jednotlivých odborů:  

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

ORJ skutečnost 
2016 

skutečnost 
2017 

rozpočet 
2018 

očekávaná 
skutečnost 

2018 
návrh 2019 

Odbor životního prostředí 373  418 330  475  330  

Odbor dopravy 5 882  6 820 6 500  8 520  6 500  

Odbor živnostenský a správních činností 2 092  2 287 2 200  2 370  2 350  

Odbor kanceláře starosty 2  1 2  0  2  

Odbor vnitřní správy 184  171 200  160  200  

Odbor výstavby a ÚP 2 525  2 316 2 500  1 500  2 500  

C e l k e m 11 057  12 012  11 732  13 025  11 882  

 

 

 
 

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. 2018 
a z předpokládaného rozsahu zabezpečovaných činností v r. 2019. 

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 2019 je navržen ve stejné výši jako v roce 
2018.  

Zúčtování závazných ukazatelů škol – položka je navržena ve stejné výši jako v roce 2018. 
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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 a 
kinosálu, z pronájmu pódia. Položka je navýšena o 300 tis. Kč z důvodu předpokládaného zvýšení 
příjmů ze vstupného do kina a z výlepu plakátů. 

Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli – položka zahrnuje příjmy ze vstupného na kulturní akce 
pořádané mimo KD Střelnice (Opera, JH činohra, …). Položka je navýšena o 100 tis. Kč z důvodu 
vyšší návštěvnosti pořádaných akcí.  

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.). 

Tržby výstavního domu Stará radnice – položka obsahuje příjmy z poskytování služeb, prodeje 
zboží a z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí. 

Příspěvek Silva Nortica (oslavy 725 let města) -  položka zahrnuje platbu očekávaného příspěvku 
v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika, Fond malých projektů Rakousko 
- Česká republika (FMP) na akci Oslavy 725 let města, která se uskutečnila v roce 2018. 

Příspěvek Silva Nortica (fotbalové utkání) - položka zahrnuje platbu očekávaného příspěvku 
v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika, Fond malých projektů Rakousko 
- Česká republika (FMP) na akci Fotbalové utkání s partnerským městem Zwettl, které se 
uskutečnilo  roce 2018. 

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 a vizitek, magnetek, 
kalendářů, knih s tématikou našeho města a Jihočeského kraje, atd. 

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

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 garážové stání.  

Fakturace správa SVJ - výkon správy SVJ byl započat od 1. 1. 2018 a přepokládáme, že průběžně 
budou SVJ přibývat. Jedná se o příjmy za fakturaci správy SVJ, zpracování účetnictví SVJ a další 
úkony se správou spojené.  

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). Částka je stejná jako v roce 2018. 

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. Částka je navrhována ve 
stejné výši jako v roce 2018. 

Příjmy z městské věže - položka zahrnuje poměrnou část vstupného dle uzavřené smlouvy a je 
oproti roku 2018 navýšena podle skutečně dosahované výše v posledních letech. 

Služby pro DSO a Destinační management Česká Kanada – položka zahrnuje platbu od Dobrovolného 
svazku obcí - Mikroregion Jindřichohradecko za vedení účetnictví a mzdové agendy a platbu od 
Destinačního managementu Česká Kanada z. s.  za vedení účetnictví dle uzavřených smluv. 
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Položka Ostatní nedaňové příjmy zahrnuje předpokládanou dotaci ze státního rozpočtu na: 

- výkon pěstounské péče v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí 
č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.104 tis. Kč, kdy 
předpokládáme 23 dohod o výkonu pěstounské péče, přičemž na každou uzavřenou 
dohodu je dle zákona stanoven příspěvek ve výši 48 tis. Kč za kalendářní rok, 

- 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 1.200 tis. Kč, 

- zajištění služby odborné sociální poradenství ve výši 650 tis. Kč,  
- provoz Domova pro matky s dětmi Políkno ve výši 1.300 tis. Kč, 
- úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí ve výši 5.400 tis. Kč, 
- realizaci projektu Pilotní ověření systému sociálního bydlení v Jindřichově Hradci, 

který bude realizován do února 2020, ve výši 570 tis. Kč, 

které budou na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace převedeny rozpočtovým opatřením 
do části Přijaté transfery. 

 

Přijaté sankční platby - příjem z pokut je navržen dle předpokládaného plnění v r. 2018. 

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

ORJ skutečnost 
2016 

skutečnost 
2017 

rozpočet 
2018 

očekávaná 
skutečnost 

2018 
návrh 2019 

Odbor životního prostředí 410  84 150  150  150  

Odbor dopravy 2 172  2 360 2 005  2 410  2 010  
Odbor živnostenský a správních 
činností 48  89 57  80  80  

Odbor kanceláře starosty 142  136 150  120  120  

Městská policie 709  678 650  750  680  

Odbor rozvoje 274  279 0  1 590  0  

Odbor finanční 3  1  0  4  0  

Odbor výstavby a ÚP  10  0 20  20  20  

C e l k e m 3 769  3 625  3 032  5 124  3 060  

 

Příjmy z pronájmu:  

Rybníky 
Položka zahrnuje příjem z pronájmu rybníků dle platných nájemních smluv. Největší podíl má 
pronájem rybníka Vajgar – 153 tis. Kč. Pro rok 2019 je počítáno s výpadkem nájemného u více 
rybníků, u kterých musí být nájem ukončen kvůli podmínkám získání dotace na jejich odbahnění. 

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. 

U staveb má největší podíl na příjmech pronájem těchto objektů:   
ČEVAK 33 656,00  tis. Kč 
Služby města (krematorium, rybářství, WC)    1 654,00  tis. Kč 
Sběrný dvůr                                    1 145,45  tis. Kč 
Služby města (sportoviště) 800,00  tis. Kč 
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Obchodní akademie 612,00  tis. Kč 
Střelnice – restaurace                                      529,00  tis. Kč 
ZUŠ                                                                498,00  tis. Kč 
DK Open (prodejna)                                       422,00  tis. Kč 
Praktická škola 352,00  tis. Kč 
Muzeum                                                           164,00  tis. Kč 
Teplospol 98,00  tis. Kč 
Elektrostav - areál 9. května 1280/II 560,59  tis. Kč 
VŠE koleje a menza 100,00  tis. Kč 
FK Forest & Hunting, s.r.o. - hájovna Radouňka 87,92  tis. Kč 

Pozemky 
Příjmy na základě platných nájemních smluv. Položka obsahuje mimo jiné nájem městských lesů 
společnosti Služby města J. Hradec s.r.o., kde je počítáno se sníženým nájemným ve výši 
372.903,- Kč, nebo pronájem pozemku pod čerpací stanicí MOL s ročním nájmem 471 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. Předpokládáme, že od 1. 1. 2019 dojde k úpravě cen nájemného u bytů se sníženou 
kvalitou (úprava bytů č.p. 122/IV) a u bytů, kde skončí podmínky dotace. Dále dojde k obsazení 
nově vybudovaných 6 bytů v č.p. 319/II.    

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. Na základě vývoje inflace lze 
předpokládat, že dojde k navýšení nájmů. 

Pronájem hrobových míst a kolumbária  
Položka zahrnuje nájemné z hrobových míst a kolumbária na městském hřbitově. Návrh ve stejné 
výši jako v roce 2018. 
 

Příjmy z úroků se předpokládají ve výši 900,00 tis. Kč. Z toho částka 885,00 tis. Kč se týká úroků 
z finančních prostředků na běžných účtech (mimo účty fondů, které jsou rozpočtovány zvlášť) a 
z finančních prostředků uložených formou termínovaného vkladu. Částka 15,00 tis. Kč se týká 
úroků ze splátek garážových stání. 
 
Splátky půjček jsou uvedeny dle splátkových kalendářů: 

- Splátky sociálních půjček – položka zahrnuje splátky půjček poskytovaných osobám, které 
jsou ohroženy újmou na zdraví či na životě. 

 
 
 
 
2.3.   Kapitálové příjmy 
Prodej majetku – pozemky 
Položka zahrnuje předpokládané příjmy za prodej pozemků. Pro rok 2019 je počítáno s prodejem 
4 stavebních parcel v Otíně. 
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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. 

Přijaté příspěvky – položka zahrnuje dotaci na rekonstrukci ul. Pravdova a zřízení terminálu MHD 
dle přehledu schválených projektů vybraných k financování. Částka bude na základě rozhodnutí 
o poskytnutí dotace převedena rozpočtovým opatřením do části Přijaté transfery. 

  

 

2.4. 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. Pro rok 
2019 byl celkový objem příspěvku valorizován o 10 %. Konkrétní příspěvek pro jednotlivé obce 
je výsledkem výpočtu příspěvku podle matematických vzorců s užitím přepočtových koeficientů. 
Příspěvek pro obce je součtem příspěvků všech skutečně vykonávaných působností dané obce 
(základní působnost, působnost stavebního 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. V celkovém objemu příspěvku byla taktéž zohledněna změna počtu 
obyvatel jednotlivých správních obvodů kategorií obcí dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2018 
vydané ČSÚ.  

Součástí příspěvku jsou částky na zajištění dalších specifických správních činností: 
- financování opatrovnictví zletilých osob ve výši 29 tis. Kč na opatrovance za rok  
- vydávání občanských průkazů ve výši 107 Kč na jeden vydaný občanský průkaz 
- financování úřadů územního plánování podle počtu závazných stanovisek ve výši 1 451 Kč 

za každý případ. 

     Rozpočet dále zahrnuje dotaci na lokální biocentrum Pod Nežáreckým předměstím, 
rekonstrukci domu čp. 319/II ve Sládkově ulici a revitalizaci rybníku Buk p.č. 57. 

     Transfery od obcí na základě veřejnoprávních smluv jsou navrhovány ve stejné výši jako 
v r. 2018. 

     Součástí rozpočtu je investiční dotace na rekonstrukci ul. Pravdova a zřízení terminálu MHD a 
VLD. 

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.  
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3. V ý d a j e 
     Celkové výdaje města po konsolidaci jsou na rok 2019 rozpočtovány ve výši 626.095,50 tis. 
Kč. Z toho běžné výdaje ve výši 425.180,50 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 200.915,00 tis. Kč. 
Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích je 32,1 %. 
 

 
 
 
 

 
 
3.1.  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 pro účely správních řízení, dále rybářské lístky, průkazy a 
odznaky pro rybářskou stráž; 

- lesního 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 
Jedná o zpracování studií, projektů či znaleckých posudků řešící nové výsadby zeleně, ošetření 
dřevin i zhodnocení jejich zdravotního stavu.   
Plánované akce, případně realizace : 
- Lokální biocentrum LBC 18 

Realizace lokálního biocentra Pod Nežáreckým předměstím - financováno z dotace SFŽP ve 
výši 80 % celkových uznatelných nákladů, které činí 228,55 tis. Kč.   

- Revitalizace Jarošovské ulice 
Dne 25. 5. 2016 byl vydán formou opatření obecné povahy Ministerstva životního prostředí 
ČR č.j.: 33589/ENV/16 Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03,  v rámci 
kterého byl pro zastavěné území obcí nad 5000 obyvatel stanoven emisní strop pro silniční 
dopravu, jako úroveň emisí, na kterou musí emise poletavého prachu – PM10 poklesnout do 
roku 2020.   V Jindřichově Hradci by mělo dojít ke snížení emisní zátěže z roku 2011 o 35 %. 

Běžné výdaje 

po konsolidaci

67,9%

Kapitálové 

výdaje

32,1%

Návrh rozpočtu výdajů
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Jedním z možných opatření je posílení izolační funkce zeleně v okolí silnic 
lemujících nejobydlenější části města.  

Odbor ŽP zpracoval projekt řešící plochu Jarošovské ulice podél Sídliště U Nádraží.  V rámci 
projektu bude ošetřeno 32 dřevin, provedena výsadba 5 stromů a rekonstrukce 3 záhonů. Na 
realizaci tohoto projektu je získána podpora SFŽP ČR ve výši 80 % celkových uznatelných 
nákladů, které činí 120,53 tis. Kč.  Dle podmínek dotace je nutné akci realizovat v průběhu 
roku 2019.  

- Záhony U Nádraží 2019 – 2020 
Pokračování v realizaci trvalkových záhonů na Sídlišti U Nádraží.  V roce 2018 byly 
zrealizovány záhony před 8 vchody z rozpočtu odboru ŽP, záhony před zbývajícími 24 vchody 
budou upraveny v roce 2019 v částce cca 295,14 tis. Kč.  

- Úpravy u knihovny 
V okolí knihovny dochází ke značnému odumírání vzrostlých stromů.  Uvolňují se tak plochy 
pro nové výsadby. Pro zajištění dlouhodobé perspektivy nově vysazených stromů je nutné řešit 
celou plochu okolí knihovny koncepčně. Z toho důvodu zadal odbor ŽP zpracování návrhu 
ozelenění s realizací v roce 2019.  Na akci bude možné čerpat podporu z národních zdrojů 
(AOPK ČR, SFŽP).   

- Kvetoucí pásy 
Jedním z dalších opatření vedoucím nejen ke snížení imisní zátěže obyvatel města, ale i 
k estetickému zatraktivnění a oživení veřejných prostor, jsou výsadby trvalek a cibulovin. 
Středový pruh oddělující jednosměrné komunikace na sídlišti Vajgar je v centrálním prostoru 
osázen keři a zbytek je zatravněn. Tyto plochy jsou hůře dostupné pro techniku a jejich údržba 
značně pokulhává.  Prostor tak vypadá neutěšeně a nereprezentativně.  Proto by bylo vhodné 
travnaté plochy nahradit pásem kvetoucích trvalek či cibulovin. Dojde tím nejen k výraznému 
oživení sídliště a významnému zjednodušení údržby, ale i podpoře biodiverzity (potrava a 
úkryt pro hmyz a drobné obratlovce).  Na případnou realizaci by bylo možné čerpat podporu 
z národních zdrojů (AOPK ČR, SFŽP).   

- Soutěž Hradec kvete 
Odbor ŽP, jakožto organizační garant soutěže „Hradec kvete díky Vám!“, zajišťuje pro tuto 
soutěž propagaci, prostory a ceny pro vítěze. V letošním roce nebylo s výdaji na tuto soutěž 
počítáno, proto OŽP požaduje vyčlenění finančních prostředků na tuto soutěž pro rok 2019 ve 
výši 50 tis. Kč. 

- Zelené plochy pro prezentaci 
K zajištění vizuální atraktivity a zpestření veřejných prostor ve městě může také docházet ve 
vzájemné spolupráci s místními podnikateli a spolky. Proto se nabízí řešení ve formě 
prezentace podnikatelů formou výsadby květin či stromů na veřejných plochách ve vlastnictví 
Města.  Vzhled takovýchto ploch by vycházel z návrhu odborníka – zahradního architekta, 
který by také vyčíslil cenovou náročnost výsadby a následné péče.  Zájemci z podnikatelské 
sféry by pak mohli na vybrané ploše výsadbu realizovat. U každé takové plochy by byla 
umístěna cedulka se jménem či logem toho, díky němuž se dosud nevyužívaná plocha 
proměnila v nepřehlédnutelné místo.  Jednalo by se především o plochy  dosud travnaté, které 
jsou těžko udržovatelné (ručně křovinořezem) - malé plochy trávníků v okolí křižovatek, 
zastávek, dopravních značek, atd. Díky osázení těchto ploch by se podstatně snížily náklady 
na údržbu. Zpracování kvalitní projektové dokumentace, která vytipuje plochy, navrhne 
druhovou skladbu a vyčíslí náklady, je odhadováno na cca 50,00 tis. Kč.  
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- Náplavka Nežárka 
Plochy těsně přiléhající k řece Nežárce ve Zbuzanech mezi ulicemi 9. května, Družstevní a 
pravým břehem Nežárky jsou využívány nekoncepčně.  Část pozemků je pronajata k pasení a 
sečení, zbývající část je porostlá náletovými dřevinami. I přesto, že se jedná o aktivní zónu 
řeky Nežárky, bylo by možné toto území upravit pro možnost využití širší veřejností.  Dle 
odboru ŽP by v této lokalitě byla vhodná realizace několika tůní s úpravou zeleně tak, aby 
vzniklo přirozené prostředí s přírodní herní plochou, místem pro odpočinek či piknik. Do 
rozpočtu je požadována částka na zpracování PD. Na případnou realizaci by bylo možné 
čerpat podporu z národních zdrojů (AOPK ČR, SFŽP).   

Hřiště v ul. Ruských legií 
Stávající dětské hřiště v ul. Ruských legií je obklopeno nejen hustou zástavbou, ale i vzrostlou 
zelení. S ohledem na polohu hřiště, které je jedinou veřejnou zelenou plochou v lokalitě 
„Rybnického předměstí“, je nutné zajistit dostatečnou funkčnost a využitelnost této plochy pro 
širokou veřejnost.   Odbor ŽP má zpracovanou PD, která řeší úpravu hřiště s cílem naučit děti lépe 
vnímat přírodu a své okolí, ale současně je naučit o ně více pečovat a vážit si jich. K realizaci je 
navrženo ošetření stávajících dřevin, mlatový chodníček, květnatá loučka, hmyzí hotel, 
broukoviště, přírodní herní prvky a výsadba „jedlých“ keřů (maliny, ostružiny, rybíz, borůvky).   
Projekt je vhodný pro zapojení dětí (z nedaleké MŠ a ZŠ na sídlišti Hvězdárna).  Dle plánu 
dotačních výzev by měl být vypsán vhodný dotační titul (s 80% podporou) ve 3. Q roku 2019.  

Studie systému sídelní zeleně 
Město Jindřichův Hradec dosud nemá žádný koncepční materiál, který by nejen evidoval zelené 
plochy, ale současně hodnotil a navrhoval tvorbu nových zelených ploch a výsadeb zeleně. Proto 
by bylo vhodné využít nabídku podpory ze 115. výzvy OPŽP na pořízení „Studie sídelní zeleně“. 
Tato studie by byla strategickým a koncepčním dokumentem rozvoje veškerých zelených ploch 
ve městě (včetně místních částí). Studie kromě uvedeného navrhuje obnovu a tvorbu zeleně s cílem 
zajištění zlepšení kvality prostředí ve městě – funkčně, případně prostorově spojitý systém ploch 
zeleně zástavby, vodních prvků a zastavitelných ploch v návaznosti na zeleň v krajině. Studie 
doporučuje regulativy pro jednotlivé kategorie zeleně, dělí plochy do intenzitních tříd údržby, 
stanovuje zásady rozvoje a údržby. Dále navrhuje etapizaci rekonstrukce, realizace a dalších úprav 
zeleně. Studie by byla odborným podkladem pro postupy územního plánování, pro projekční a 
realizační činnost města i pro správu (ochranu a údržbu) zeleně.  V rámci výše uvedené 115. výzvy 
(končí 2. 1. 2020), lze na pořízení studie, při následné realizaci alespoň jednoho z návrhu 
vyplývajícího z této studie, získat podporu ve výši 85 %.   

 

 

3.2.  Odbor dopravy - ORJ 10 
Příspěvek na MHD  
Částka dle současně platné smlouvy na MHD na období 2016-2025 a odhadu roku 2017 a 2018.  
Konečná výše se odvíjí podle počtu přepravených cestujících a cen pohonných hmot. Částka 
navýšena v souvislosti s případnou úhradou zvýšených mezd řidičů. 

Znalecké posudky 
Jedná se o znalecké posudky a úřední překlady pro potřeby správního řízení na oddělení řidičů a 
přestupků.  

Akce BESIP 
V roce 2019 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. 
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3.3. Odbor školství - ORJ 14  
     V  rozpočtu na rok 2019 je navržen neinvestiční příspěvek základním a mateřským školám na 
zajištění provozu ve výši 23.480 tis. Kč. Stejně jako v roce 2018 byla do rozpočtu na rok 2019 
u 3. MŠ zařazena částka na financování 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 2019 je navržen ve výši 250,00 tis. Kč.  

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 2018. 

Dotační program na podporu volnočasových aktivit - rozpočet na rok 2019 je navržen ve stejné 
výši jako v r. 2018. 

Dotační program na podporu sportu - rozpočet na rok 2019 je navržen ve stejné výši jako v r. 2018. 

Příspěvky na účast na ME, MS a OH - sportovní reprezentace - rozpočet pro rok 2019 je navržen 
ve stejné výši jako v r. 2018.  

Opravy a investice MŠ 
Z této částky jsou hrazeny opravy a investiční akce na objektech mateřských škol včetně nákupů 
zařízení do školních jídelen.  Návrh rozpočtu na rok 2019 je celkem ve výši 7.545,00 tis. Kč, 
z toho: 
- kapitálové výdaje  - 6.350,00 tis. Kč  
- běžné výdaje   - 1.195,00 tis. Kč  
 
Předpokládané opravy, investiční akce a nákup DHM, DDHM: 

- 1. MŠ – Růžová 39: malování a oprava nátěrů, nátěr plotu a vjezdové brány, vybudování 
sprchového koutu v umývárně dětí a výměna písku v pískovištích. 

-  Odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019: malování a oprava nátěrů, zastínění pískoviště, 
vybudování mlhoviště pro děti na školní zahradě a nákup interaktivní tabule. 

- 2. MŠ – Jáchymova 209: malování a oprava nátěrů a celková rekonstrukce kuchyněk u dvou 
tříd mateřské školy. 

- Odloučené pracoviště Havlíčkova 175: malování a oprava nátěrů, nákup nového herního prvku 
na zahradu mateřské školy a řešení protihlukového opatření ve školní jídelně.  

- 3. MŠ – Vajgar 594: malování a opravy nátěrů, rekonstrukce školní kuchyně, oprava vjezdové 
brány u školní kuchyně a nákup herního prvku na školní zahradu.  

- Odloučené pracoviště Vajgar 690: malování a oprava nátěrů, rekonstrukce WC, sprchového 
koutu a šaten učitelek u dvou tříd, výměna protipožárních dveří a zárubní u vchodu do šaten 
dětí u jedné třídy, nákup elektrického sporáku do školní kuchyně, vybudování mlhoviště pro 
děti na školní zahradě a výměna písku v pískovištích. 

- 4. MŠ – Röschova 1120: malování a oprava nátěrů, oprava plotu směrem k parkovišti, statický 
posudek na výměnu stropních panelů ve třídách, vybudování multifunkční herní plochy (hřiště) 
na původní asfaltové ploše na školní zahradě a výměna písku v pískovištích.  

- Odloučené pracoviště Sládkova 742: malování a opravy nátěrů, oprava výtahu ve školní 
kuchyni, oprava části chodníků na školní zahradě, výměna PVC a oprava obložení stěn v jedné 
třídě mateřské školy. 
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Opravy a investice ZŠ  

Návrh rozpočtu na rok 2019 na opravy a investice v základních školách je celkem ve výši 
5.622,00 tis. Kč, z toho: 
Kapitálové výdaje      -      1.210,00 tis. Kč 
běžné výdaje (opravy a udržování)               -      4.412,00 tis. Kč     

Předpokládané opravy, investiční akce a nákup DHM, DDHM: 

- 1. ZŠ – malování a nátěry, oprava dílen a stropu strojovny, výměna podlahové krytiny ve dvou 
třídách a výměna nábytku a podlahové krytiny ve sborovně školy. 

- 2. ZŠ – malování a nátěry, modernizace zabezpečovacího systému školy zajišťující ochranu 
osob i majetku (závěry bezpečnostního auditu) a oprava omítek a povrchu podlah ve dvou 
třídách školy. 

- 3. ZŠ – malování a nátěry, celková oprava podlahy ve školní jídelně a oprava hygienických 
zařízení pro žáky a zaměstnance u školní jídelny. 

- 4. ZŠ – malování a nátěry, výměna vstupních dveří do tělocvičny školy. 

- 5. ZŠ – malování a nátěry, nákup myčky na nádobí do školní kuchyně a projektová 
dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace ve škole.  

- 6. ZŠ – malování a nátěry, nákup varného kotle a sporáku do školní kuchyně, oprava výtahu 
(na základě revizní zprávy). 

- 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 k využití poradenství při volbě povolání žáků. 

Akce pořádané městem a ve spolupráci s organizacemi - rozpočet na rok 2019 je navržen ve výši 
300.00 tis. Kč. Tato položka zahrnuje náklady spojené s pořádáním akcí pro žáky základních a 
mateřských škol např.:  Školní liga ve futsalu pro žáky 6. a 7. ročníků, Školní liga ve vybíjené pro 
žáky 4. a 5. ročníků, Školní liga v „CZECH BUMBÁC BALLU“ pro žáky 8. a 9. ročníků, Atletický 
trojboj pro žáky 3., 4. a 5. tříd základních škol, Školní liga ve futsalu pro žáky 8. a 9. ročníků, 
branná soutěž pro žáky ZŠ, turnaj v discgolfu, dopravní soutěž pro děti z mateřských škol 
z Jindřichova Hradce a pro děti z mateřských škol v působnosti obce III, akce zaměřené na školní 
stravování realizované v rámci projektu „Jak se vaří zdraví“. 

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 2019 je navržen ve 
stejné výši jako v roce 2018. 

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 zůstává ve stejné výši jako v roce 2018. 

Memoriál Jana Marka – z této položky budou financovány náklady spojené s pořádáním 
hokejového turnaje s názvem „Memoriál Jana Marka“. Rozpočet na této položce byl v roce 2019 
navýšen o 30,00 tis. Kč.  

Přímý přenos MS v hokeji na velkoplošnou obrazovku – jedná se o instalaci velkoplošné 
obrazovky na náměstí Míru a promítání přímého přenosu hokejového zápasu v případě, že naše 
reprezentační mužstvo sehraje zápasy o medailové umístění. Položka zůstává ve stejné výši jako 
v roce 2018. 
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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 2019 
byl snížen o 15,00 tis. Kč (z důvodu nevyčerpání částky v roce 2017 i v r. 2018).  
 
Dále byly do výdajové části rozpočtu města na rok 2019 zařazeny nové položky: 

Dárky pro žáky 1. tříd – z této položky budou hrazeny dárky pro děti při vítání žáků prvních tříd 
(učební pomůcky). 

Sportovní hry měst – každoročně se v jednom ze sedmi okresních měst konají Sportovní hry měst 
Jihočeského kraje. V roce 2019 pořádá sportovní hry město Jindřichův Hradec. Z této položky 
budou financovány náklady spojené s pořádáním této akce.  

Sportovec roku 2018 – z této položky budou financovány náklady spojené s pořádáním ankety 
Nejlepší sportovec roku 2018 okresu Jindřichův Hradec. V letošním roce bude vyhodnocení 
pořádáno v Jindřichově Hradci (pravidelně se střídají města Třeboň, Dačice, J. Hradec). 

Šatny (hokejbalové hřiště – 6. ZŠ) – z této položky by byly hrazeny náklady za nákup 2 kusů 
nových mobilních obytných buněk, které by nahradily staré nefunkční šatny hokejbalistů TJ HBC 
Olymp J. Hradec.  

PD – zabezpečení základních škol – dvě školy – z této položky by byla hrazena projektová 
dokumentace na zabezpečení dvou základních škol v souvislosti s bezpečností dětí, žáků a 
pracovníků škol a se zamezením vstupu nežádoucích osob do objektů škol (na základě již 
zpracovaných bezpečnostních auditů ZŠ). 

Bezpečnostní audity MŠ – provedení bezpečnostních auditů a s tím spojených aktivit na 
mateřských školách (neoprávněný vstup do areálu školy, zhodnocení stávajících bezpečnostních a 
organizačních opatření školy, zpracování zákrokové dokumentace školy – zákroková karta, 
zpracování závěrečné auditní zprávy a doporučení ke zlepšení režimových opatření, fyzického a 
technického zabezpečení školy). 

Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN 
Z této položky by bylo hrazeno pořádání protidrogového programu REVOLUTIN TRAIN pro 
základní školy a veřejnost. 

Burza škol 
V rámci kariérového poradenství pro žáky ZŠ je každoročně pořádána burza středních škol. Jedná 
se o náklady na nájem prostor. 
 

Akce, které budou zařazeny do rozpočtu města v roce 2019 v případě poskytnutí dotace: 

- Rekonstrukce odborné učebny chemie a fyzika - 2. ZŠ - předpokládané náklady 6 500,00 tis. 
Kč. 

- Přístavba 2. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209, odloučené pracoviště 
Havlíčkova 175 - přijetí závazku financování schválilo ZMě J. Hradec dne 29. 8. 2018 
usnesením č. 822/41Z/2018. 
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3.4. Kulturní d ům Střelnice - ORJ 15  

Provoz Střelnice  
Tato položka zahrnuje veškeré energie (el. energii, plyn, vodu), veškeré poplatky (odpad, televize, 
rozhlas atd.), čistící a úklidové prostředky, propagace kult. akcí a kina (plakáty), zajištění provozu 
výlepových ploch, běžnou údržbu objektu (žárovky, spojovací materiál atd.), menší opravy, 
údržbu a úpravy, revize, servisní prohlídky.  

Kulturní pořady Střelnice  
V této položce jsou zahrnuty veškeré platby (dopravné, honoráře, plakáty, technické zajištění, 
ubytování, autorské odměny) za kulturní akce v sále KD Střelnice. Položka navýšena oproti roku 
2018 o 100,00 tis. Kč z důvodu navýšení honorářů za divadelní představení a nákladů na dopravu. 

Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli 
Kulturní nabídka pořadů pro všechny věkové skupiny, zvýšení návštěvnosti Jindřichova Hradce, 
podpora turistického ruchu:  
- honoráře letní koncerty, promenádní koncerty, masopust, lampionový průvod s ohňostrojem, 
čarodějnice, slavnostní rozsvícení vánočního stromu a ostatní dle aktuální nabídky v roce 2019 

- technické zajištění akcí (ozvučení, osvětlení, pódium, lavičky), občerstvení účinkujících, 
propagace, OSA.  

Položka oproti roku 2018 snížena o 250,00 tis. Kč z důvodu vytvoření nové položky Městské 
slavnosti. 

Kino – půjčovné  
Tato položka zahrnuje tzv. půjčovné za filmy, nejčastěji 50 % z vybrané tržby a autorské poplatky 
za použití hudebního díla (filmová hudba). Položka navýšena oproti roku 2018 o 100,00 tis. Kč 
z důvodu vyššího tzv. půjčovného a rostoucí návštěvnosti filmových představení. 

Kaple – provoz 
Elektrická energie, ladění klavíru, malování, materiál a vybavení kaple, běžná údržba objektu 
(žárovky, drobné opravy).  

Kaple – kulturní pořady, kruh přátel hudby 
Honoráře (interpreti dle aktuální nabídky), YMCA, PS Smetana, JHSO, absolventi ZUŠ,                    
6 - 8 koncertů klasické hudby v rámci koncertní sezóny Kruhu přátel hudby na základě podmínek 
Nadace Českého hudebního fondu, propagace, květiny, OSA.   

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, náklady na externího kurátora, 
případné náklady na dovybavení expozic inventářem, honoráře za doprovodné kulturní akce a 
ostatní náklady s nimi spojené a nákup zboží určeného k prodeji. Položka navýšena oproti roku 
2018 o 10,00 tis. Kč z důvodu plánované opravy výtahu a nákupu doplňků do kolejiště. 

JH činohra  
Tato položka zahrnuje náklady spojené s 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.  

Concertino Praga 
Smlouva o spolupráci z roku 1998 (podle počtu účastníků a délky pobytu), opakující se akce -
ubytování účastníků festivalu a zajištění slavnostního večera (setkání s umělci), propagace, 
květiny, občerstvení (přijetí starostou města).  
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Opera 
Opakující se akce, snaha o získání grantu.                                           
Ubytování, stravování a doprava účinkujících (podle počtu), technické zabezpečení (ozvučení, 
osvětlení, stavba pódia, lavičky, pronájem prostor), propagace (tisková konference, plakáty, 
programové brožury, květiny), zajištění slavnostního setkání s umělci.   

Slavnosti Adama Michny 
Slavnosti věnované uctění památky významného jindřichohradeckého rodáka Adama Michny 
z Otradovic (honoráře, ubytování účinkujících, propagace, OSA), snaha o získání grantu.  

Město dětem    
Opakující se akce, celodenní program pro děti v parku, loučení s prázdninami (honoráře, cestovné, 
pronájem atrakcí, odměny, materiál, technické zabezpečení akce, propagace). Z důvodu vyšších 
nákladů na technické zabezpečení a honoráře účinkujících položka navýšena oproti roku 2018 
o 50 000,- Kč.    

Kulturní kalendář 
Náklady na grafické zpracování, tisk, výrobu kalendáře akcí pořádaných v roce 2019.                

TOP týden 
V této položce jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s pořádáním akcí v rámci Top týdne, 
tj. technické zabezpečení akcí, honoráře umělců, náklady spojené s propagací akcí. Položka 
navýšena oproti roku 2018 o 70,00 tis. Kč z důvodu stoupajících nákladů na honoráře umělců a 
technického zabezpečení.  

Dožínky 
Tato položka a akce bude pro rok 2019 zrušena.   

PIVNÍ SLAVNOSTI JH,  z.s. 
Nově zařazená položka. Dle smlouvy (technické zajištění, honoráře, propagace, náklady na 
energie atd.). Spolek žádá dotaci na uspořádání slavností piva a gastronomie spojené s kulturním 
programem ve spolupráci s místními spolky. Žádost o dotaci podána na částku 300 000,- Kč. 

Vl. Pecka - Festival Jindřichohradecké hudební jaro v KC Jitka  
Dle smlouvy (technické zajištění, honoráře, propagace). Položka bude přejmenována dle žádosti 
o poskytnutí dotace na Vl. Pecka Festival Jindřichohradecké hudební jaro v KC Jitka. 
Žádost o dotaci podána na částku 300 000,- Kč. Žádost podána z důvodu pořádání 7 – 8 finančně 
náročných koncertů a hudebních produkcí v KC Jitka, které by město z finančních a technických 
důvodů nemohlo pořádat, v 1. pololetí roku 2019 s rozpočtem cca 1 500 000,- Kč.   

Civis novus z.s. - dotace na organizování kulturních akcí 
Dle smlouvy (technické zajištění, honoráře, propagace kulturních akcí pořádaných spolkem Civis 
novus). Žádost o dotaci podána na částku 280,00 tis. Kč.   

Muzeum Jindřichohradecka - dotace na organizování kulturních akcí 
Dle smlouvy (technické zajištění, honoráře, propagace kulturních akcí pořádaných Muzeem 
Jindřichohradecka).  Žádost o dotaci podána na částku 200,00 tis. Kč.   

Městské slavnosti  - Dny města 
V roce 2019 – zajištění několika koncertů na náměstí Míru nebo na Státním hradu a zámku 
J. Hradec v rámci městských slavností (zajištění pódia, hlediště, tech. zabezpečení, honoráře kapel 
a dalšího programu). 
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3.5. Odbor kanceláře starosty - ORJ 16 

Městská knihovna  
Neinvestiční příspěvek - dle zřizovací listiny, navýšení osobních nákladů v souladu se zákonnou 
úpravou a navýšení cen energií v souladu s uskutečněným nákupem energií na burze. 

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 
kulturních a společenských akcí, zajištění reprezentačních akcí města včetně spolupráce s odborem 
rozvoje při otevírání investičních akcí.  

Akce odboru kanceláře starosty a cestovního ruchu 
Kulturní nabídka pořadů pro všechny věkové skupiny, zejména pro mládež, novoroční ohňostroj, 
den dětí, svatováclavské slavnosti, pekelně zábavné odpoledne, pietní akce, kulturní a společenské 
akce dle aktuální nabídky v průběhu roku pro zvýšení návštěvnosti Jindřichova Hradce, podpora 
turistického ruchu: 
- honoráře koncertů, ostatní dle aktuální nabídky v roce 2019 
- technické zajištění akcí (ozvučení, pódium, lavičky) 
- propagace, OSA  
- odměny a ceny do soutěží pro děti a mládež.         
Snížení z důvodu nekonání akce Oslavy 725 let založení města - mimořádné navýšení v roce 2018.                                                                                                    

Jindřichohradecký pedál 
Propagace cykloturistiky, zahájení a ukončení turistické sezony (2x) - jarní jízda (technické 
zajištění, pořízení věcných darů, ozvučení, doprovodné akce) a podzimní jízda (technické 
zajištění, pořízení věcných darů, ozvučení, doprovodné akce), propagace (plakáty, OSA).  

Na kole do práce  
Každoročně v měsíci květnu se koná celostátní soutěž „Do práce na kole“, kterou již devátým 
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.                                                                                    

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). Navýšení z důvodu 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, 
účelová rezerva k zajištění přípravy na krizová opatření 

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.  
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Příspěvek DDM Hvězdárna 
Individuální dotace dle žádosti (na úhradu části nákladů spojených s provozováním hvězdárny 
F. Nušla (vodné, stočné, el. energie, zabezpečovací zařízení, částečné mzdové výdaje). Snížení 
v souvislosti s omezeným provozem v době rekonstrukce. 

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. 

Dotace - Muzeum fotografie a moderních obrazových médií (MF MOM) – neinvestiční 
Dle požadavku MF MOM na zajištění provozu. Nezbytné provozní náklady, materiál, osobní 
náklady, cestovné.  

MF -  Moderní obrazová média - investiční dotace 
Dle požadavku na budování či dobudování expozic, zejména expozice Moc médií.  

Dotace Dům gobelínů - neinvestiční 
Dle požadavku na zajištění provozu obecně prospěšné společnosti Dům gobelínů, kulturních tradic 
a řemesel. Provozní náklady, spotřeba energií, spotřeba provozního materiálu pro tkadleny, 
spotřeba materiálu, nákup ostatních služeb. Navýšení osobních nákladů v souladu se zákonnou 
úpravou a navýšení cen energií v souladu s uskutečněným nákupem energií na burze. 

Dotace Dům gobelínů - investiční 
Dle požadavku na pořízení sbírkových předmětů. 

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.  

Dotace JHK J. Hradec   
Individuální dotace dle žádosti (podpora vzájemné spolupráce – semináře, workshopy apod.).   

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. 

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.  

Dotace HZS 
Individuální dotace dle žádosti (zajištění vybavení jednotky na požární stanici J. Hradec). 

Nemocnice Jindřichův Hradec  
Individuální dotace dle žádosti (nákup monitorovacího zařízení pro dětské oddělení).  

Rákocziho evropská kulturní stezka 
Projekt na základě mezinárodní spolupráce. 
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Bromex solution – JH půlmaraton  
Individuální dotace dle žádosti (úhrada nákladů spojených s pořádáním JH půlmaratonu). 

Cyklistický klub 
Individuální dotace dle žádosti (úhrada nákladů spojených s pořádáním 8. ročníku mezinárodního 
cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech). 

NPÚ – Státní hrad a zámek 
Individuální dotace dle žádosti (na výstavní činnost a kulturně společenské akce v prostorách 
SHZ). 

Finanční dar Starý Martinov 
Podpora spřátelené obce na Ukrajině (oprava památníku padlým vojákům). 

ZUŠ Jindřichův Hradec - výměnný pobyt 
Individuální dotace dle žádosti - výměnný pobyt žáků Neckargemünd v J. Hradci ve dnech 
11. - 17. 6. 2019. 

ZUŠ Jindřichův Hradec – ústřední kolo 
Individuální dotace dle žádosti - ústřední kolo komorní hry s převahou smyčcových nástrojů 
v Jindřichově Hradci ve dnech 17. - 19. 5. 2019. 

 
 

3.6.   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, magnety, mapy, cyklomapy, knihy s motivem JH, kalendář JH, 
pohlednice. 
Nákup materiálu – nákup zboží za účelem propagace – upomínkové předměty s motivem města 
Jindřichův Hradec (např. znak města, www stránky….) – 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. 

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, …). 

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. 
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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 2019 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.    

 
  
3.7.  Městská policie - ORJ 18 
Provoz 
     Položka je navýšena o 570,00 tis. Kč na nákup nového služebního vozidla, provedení 
barevného označení a na nákup nových výstražných světel modré barvy. Nové vozidlo nahradí 
stávající vozidlo Peugeot Partner z roku 2010 z důvodu vysokého počtu najetých km - 228 196 km 
(stav k 27. 8. 2018) a nerentabilních oprav. Běžné provozní výdaje jsou na úrovni rozpočtu r. 2018. 
Tyto prostředky jsou určeny na nákup, servis a opravu materiálního vybavení městské policie a na 
pokrytí dalších provozních výdajů. 

Výdaje na platy, ostatní platby za provedou práci, odvody pojistného 
     Návrh rozpočtu platů a odvodů pojistného je zpracován na stav devatenácti strážníků, na 
jednoho pracovníka v rámci uzavřené dohody o provedení činnosti a dále na jednoho pracovníka 
zajišťujícího obsluhu městského kamerového dohlížecího systému. 
     Návrh předpokládá navýšení finančních prostředků na platy, přičemž plánované navýšení 
odpovídá úpravě platových tarifů ve veřejné správě stanovené nařízením vlády o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.  

 
 
3.8. Odbor vnit řní správy - ORJ 19   

Provoz 
V návrhu rozpočtu je částka 15.752,00 tis. Kč. Z toho je plánováno: 2019 
Ostatní platy (refundace) 10,00 
Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem - prac. úrazy, nem. z povolání 350,00 
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10,00 
Ochranné pomůcky 30,00 
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) 

1 500,00 

Studená voda 200,00 
Plyn 1 200,00 
Elektrická energie 1 650,00 
Pohonné hmoty a maziva 520,00 
Služby pošt 1 350,00 
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Služby telekomunikací a radiokomunikací 900,00 
Služby peněžních ústavů  250,00 
Služby peněžních ústavů - pojištění 300,00 
Nájemné (pozemků, nebyt. prostor) 200,00 
Konzultační, poradenské a právní služby 356,00 
Služby, školení, vzdělávání 668,00 
Nákup ostatních služeb - stravenky, skartace, služby ÚZSVM, odpady, servisní 
smlouvy a ostatní práce a služby mimo oprav, úklid kanceláří 

4 970,00 

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 250,00 
Nákup kolků 90,00 
Platby daní a poplatků 25,00 
Ostatní náhrady 20,00 

 

Odůvodnění: 

 2017 SK 2018 SR 2019 2019-2018 
pln ění v Kč 11 185 489 14 672 000 15 752 000 1 080 000 

 
Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

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

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

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5038 Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem 290 689    320 000 350 000 30 000 

Tato položka se odvíjí od výše hrubých mezd a je navýšena z důvodu úprav mezd v roce 2019. 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

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

Tato položka souvisí s položkou 5019, zůstává bez navýšení.  
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5132 Ochranné pomůcky 22 241    30 000 30 000 0 

Tato položka zůstává beze změn a zahrnuje pokrytí nákupu ochranných pomůcek podle 
pracovněprávních předpisů (pracovní oděv, obuv, plášť, pracovní rukavice, ochr. brýle apod.). 
  

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5133 Léky a zdravotnický materiál 283 7 000 7 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

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

Tato položka zůstává beze změn. Z této položky jsou hrazeny nákupy pracovního oblečení (např. 
stejnokrojů) nad rámec ochranných pomůcek.  
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Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 198 259    255 000 255 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 270 628    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, lednice…).  
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5139 Nákup materiálu 1 203 767    1 500 000 1 500 000 0 

Tato položka zůstává beze změn a 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 2017 2018 2019 2019-2018 

5151 Studená voda 168 211    200 000 200 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5153 Plyn 704 619    1 100 000 1 200 000 100 000 

Tato položka je navýšena v souvislosti s nákupem zemního plynu pro rok 2019 na Českomoravské 
komoditní burze Kladno v roce 2018 – zvýšení ceny zemního plynu. 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5154 Elektrická energie 989 483    1 500 000 1 650 000 150 000 

Tato položka je navýšena v souvislosti s nákupem elektrické energie pro rok 2019 na 
Českomoravské komoditní burze Kladno v roce 2018 – zvýšení ceny elektrické energie. 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5156 Pohonné hmoty a maziva 348 027    570 000 520 000 - 50 000 

Tato položka byla ponížena vzhledem k úsporným opatřením a s ohledem na čerpání 2018 a dále 
v souvislosti se změnou účtování, ke které došlo v roce 2018. 
  

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5161 Služby pošt 1 030 227    1 403 000 1 350 000 - 53 000 

Tato položka byla ponížena vzhledem k úsporným opatřením a s ohledem na čerpání 2018. 
  

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 836 785    888 000 900 000 12 000 

Tato položka byla mírně navýšena v souvislosti s pořízením nových telefonních čísel. 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5163 Služby peněžních ústavů (včetně pojištění) 187 224    200 000 250 000 50 000 

Tato položka byla navýšena z důvodu zavedení poplatků za užívání platebních terminálů. 
  

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5164 Nájemné  147 152    200 000 200 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
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Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 122 521    285 000 356 000 19 000 

Tato položka je navýšena na základě požadavku odboru sociálních věcí se zdůvodněním právní 
složitosti kauz v agendě SPOD.  
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5167 Služby, školení, vzdělávání 581 510    668 000 668 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5169 Nákup ostatních služeb 3 543 710    4 200 000 4 970 000 770 000 

Tato položka je navýšena z důvodu zvýšení hodnoty stravenek, které představují největší část 
položky, dále pak je z této položky hrazen 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. Dalším důvodem k navýšení 
položky je i změna v účtování, ke které došlo v roce 2018. 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5173 Cestovné 166 535    300 000 300 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5175 Pohoštění 4 772    10 000 10 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5176 Účastnické poplatky na konference 500 15 000 15 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené                                             7 400    10 000 10 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5191 Zaplacené sankce 0  1 000 1 000 0 

Tato položka zůstává beze změn a na minimální výši. 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 9 290    250 000 250 000 0 

Tato položka zůstává beze změn a na minimální výši. 
Z této položky je hrazena spoluúčast města při pojistných událostech právnickým osobám, soudní 
poplatky a náklady řízení. Tato položka byla na rok 2018 navýšena na základě podnětu právního 
oddělení odboru kanceláře starosty. 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5361 Nákup kolků 42 301    90 000 90 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
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Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5429 Ostatní náhrady 0  20 000 20 000 0 

Položka zůstává pro rok 2019 beze změn a je z ní hrazena spoluúčast města při pojistných 
událostech fyzickým osobám.  
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

6320,5163 Služby peněžním ústavům včetně pojištění 291 575    300 000 300 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

6399,5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 620    5 000 5 000 0 

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

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

6399,5362 Platby daní a poplatků 6 200    25 000 25 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
 
 
 
Výdaje na výpočetní techniku 5.580.000 Kč  

 2017 SK 2018 SR 2019 2019-2018 
pln ění v Kč 4 615 701 4 820 000 5 580 000 760 000 

 
Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5042 Odměny za užití počítačových programů 433 519    340 000    510 000 170 000 

Tato položka se oproti roku 2018 navyšuje o 170,00 tis. Kč z důvodu platby za antivirový program 
pro celý úřad a za provoz aplikace energetického managementu EMA. 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 227 078    610 000 610 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. Z této položky je hrazen nákup nového hardware, PC, notebooky, 
tiskárny.  
Plán jejího čerpání je následující: 
 

25 PC sestav vč. operačního systému 400 000 
Tiskárny, scannery 150 000 
Jiný HW 60 000 

 
Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5139 Nákup materiálu 304 914    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…) a také nákup a renovace tonerů pro osobní tiskárny. 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5164 Pronájem Software 479 248    545 000 545 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
Z této položky je hrazen nájem modulů IS Radnice VERA. 
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Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5167 Služby školení a vzdělávání 80 462    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 2017 2018 2019 2019-2018 

5168 Služby zpracování dat 1 847 700    2 215 000 2 015 000 -200 000 

Tato položka se oproti roku 2018 snížila o 200,00 tis. Kč z důvodu ukončení technické podpory 
na servery technologického centra úřadu. 
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 2017 2018 2019 2019-2018 

5169 Nákup ostatních služeb 0    20 000    625 000 605 000 

Tato položka se oproti roku 2018 navýšila o 605,00 tis. Kč. Důvodem je uzavření smlouvy na 
digitalizaci písemností s MFMOM. 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5171 Opravy a udržování 21 130    69 000 69 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5172 Programové vybavení (do 60 tis.) 252 935    60 000 60 000 0 

Tato položka zůstává beze změn.  
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

6111 Programové vybavení 72 600 0 620 000 620 000 

Tato položka se oproti roku 2018 navýšila o 620,00 tis. Kč z důvodu plánované realizace níže 
uvedených projektů, které navazují na letošní nákup a posílení hardware. 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

6125 Výpočetní technika  843 238    435 000 0 -435 000 

Tato položka byla ponížena o 435,00 tis. Kč. V roce 2019 neplánujeme investice do HW (nad 
40 tis.), ale navazují investice do software, viz položka 6111. 
 

 
 

Seznam a vysvětlení plánovaných projektů 
započtených v návrhu rozpočtu 2019: 

Projekt Typ Plánovaná částka 2019 v K č 

VERA aplikační server (VAS) software 183 190 
Upgrade databázového systému INFORMIX software 364 210 
Rozhraní spisové služby VERA - VITA software 72 600 

VERA aplikační server 
VERA aplikační server bude sloužit pro zajištění procesů uzavření a uložení digitálních písemností 
včetně časových razítek. Celé toto implementované řešení bude splňovat požadavky eIDAS.  
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Upgrade databázového systému INFORMIX 
Databázový server INFORMIX je zdrojem a úložištěm dat pro IS Radnice VERA. Plánujeme 
nasazení nové verze, příp. výměnu za jiný databázový systém (Oracle). Stávající verze 
databázového systému INFORMIX již není výrobcem plně podporována ani doporučována. 

Rozhraní spisové služby VERA – VITA 
Mezi IS VERA a IS VITA (stavební úřad) dochází k výměně dat na úrovni spisové služby (č. spisu, 
č. jednací, přílohy, doručenky, atd.). V roce 2019 bychom chtěli přejít na novou verzi, odpovídající 
národnímu standardu. 
 

Ostatní investice – 1.300.000 Kč  

 2017 SK 2018 SR 2019 2019-2018 
pln ění v Kč 1 204 964 1 300 000 1 300 000 0 

 
Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 113 673    400 000 250 000 -150 000 

Tato položka zůstává beze změn a je využívána především na nutné obměny kancelářského 
vybavení a je ponížena o nově zařazenou položku 6122 viz níže.  

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

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

Zařazení nové položky. Z této položky jsou hrazeny stroje, přístroje a zařízení (plánovaná nová 
kuchyňka). 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

6123 Dopravní prostředky 499 577    500 000 500 000 0 

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

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

6125 Výpočetní technika                                                          591 714    400 000 400 000  0 

Tato položka zůstává beze změn. Z této položky je hrazen nákup např. multifunkčních zařízení, 
skenerů, komunikačních zařízení, webové kamery apod. v hodnotě nad 40,00 tis. Kč. 

 
Organizace Opravy a udržování – 844.000 Kč 

 2017 SK 2018 SR 2019 2019-2018 
pln ění v Kč 802 335 844 000 844 000 0 

 
Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 0 20 000 20 000 

Zařazení nové položky. Z této položky jsou hrazeny opravy – technické zhodnocení budov a 
kanceláří MěÚ. O tuto částku byla ponížena položka 5171, viz níže. 
 

Položka  Obsah 2017 2018 2019 2019-2018 

5171 Opravy a udržování 802 335    844 000 824 000 - 20 000 

Z této položky jsou hrazeny běžné opravy na budovách a v kancelářích MěÚ, opravy vozidel, 
multifunkčních zařízení apod. 
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3.9.   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) 

   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 předpokládá zvýšení finančních prostředků na platy ve všech uvedených ORJ rozpočtu 
města z důvodů úprav platových tarifů a netarifních složek platů. Navýšení odpovídá 
předpokládané úpravě platových tarifů ve veřejné správě stanovené připravovaným nařízením 
vlády, kterým se bude měnit nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, v platném znění, které bude navyšovat platové tarify v průměru 
o 5,0 % od 1. ledna 2019. Se zvýšením platových tarifů je potřeba upravit příplatky za vedení, 
jejichž výše se odvíjejí od platových tarifů a které by poklesly pod stanovené hodnoty.  

     U platů zaměstnanců je potřeba zajistit zachování či posílení konkurenceschopnosti města 
Jindřichův Hradec jako zaměstnavatele tak, aby se podařilo zachovat zájem uchazečů 
o zaměstnání a potřebnou kvalifikační úroveň nových zaměstnanců města. Od 1. ledna se zvýší 
minimální mzda o 1150 Kč, tj. o 9,4 %, což bude vyvolávat tlak na růst mezd jako celku i na růst 
průměrné mzdy. Soukromý sektor zpravidla na změněné podmínky reaguje průběžně, ale veřejný 
sektor většinou s velkou setrvačností (změny tarifů či schválení rozpočtu – zpravidla jedenkrát 
ročně). Snaha při navrhování rozpočtu města v oblasti osobních výdajů směřuje k přiblížení se 
průměrných platů zaměstnanců (úředníků) průměrné mzdě v ČR. Za druhé čtvrtletí 2018 dosáhla 
průměrná mzda v ČR hodnoty 31 851 Kč, zatímco zaměstnanců zařazených do MěÚ 29 613 Kč. 
Dlouhodobě se při sestavování návrhu rozpočtu uplatňuje záměr přibližovat se postupně průměrné 
mzdě v ČR. 

     Dlouhodobě se při sestavování návrhu rozpočtu uplatňuje záměr přibližovat se postupně 
průměrné mzdě v ČR. Předpokládá se i úprava osobních příplatků tak, aby se přiblížily k částkám 
vyplácených srovnatelnými městy. Navýšení netarifních složek platů je navrženo o cca 4 %. 
Vzhledem k úpravám minimální mzdy a zaručených mezd jsou v návrhu vzhledem k čerpání roku 
2018 upraveny nebo ponechány částky na OOV. 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 v 3. čtvrtletí 2018, která se změnila v průběhu let 2017 a 2018 (posílení 
činnosti územního plánování a veřejného opatrovníka, zřízení jednoho pracovního místa VPP, 
ukončení projektu MAP a pokračování projektu POSB), což představovalo pro rok 2018 navýšení 
4 pracovních míst, z nichž pracovní místa na projektech jsou zřízena na dobu určitou. Pro rok 2019 
navržené zvýšení prostředků na platy zahrnuje výše uvedenou úpravu platových tarifů 
zaměstnanců a netarifních částí platů včetně a dále změny tarifního zařazení zaměstnanců MěÚ 
změnou katalogu prací od 1. ledna 2018. Návrh rozpočtu obsahuje položku na projekt POSB 
(pilotní ověření sociálního bydlení od 1. května 2017 do 28. února 2020). V návrhu je ponechána 
původní částka na OOV jako v roce 2018. 

     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 
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současné struktuře. Navýšení tarifů a netarifních složek platů je navrženo srovnatelně s MěÚ 
(pokud by pro tato pracoviště byly tarify upraveny jiným způsobem, bude návrh upraven).  
V návrhu jsou zvýšeny částky na OOV oproti roku 2018 u KD Střelnice. Návrh na platy a OOV 
Městské policie připravil vrchní strážník Mgr. Müller podle srovnatelných principů. 

     U členů Zastupitelstva města odpovídá návrh pro rok 2019 odměnám stanoveným v novém 
nařízení vlády pro 4 uvolněné členy ZMě a 23 neuvolněných členů ZMě včetně zvýšeného počtu 
devítičlenné RMě. Návrh předpokládá zapojení členů ZMě při zvýšeném počtu výborů ZMě a 
komisí RMě (minimálně předsedou výboru ZMě bude člen ZMě). Zvýšení předpokládá úpravu 
o cca o 7 % u členů ZMě podle novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků. Návrh dále obsahuje i odměny členů výborů ZMě, 
kteří nejsou členy ZMě. 

     Pro příděl do sociálního fondu je navrženo zvýšení tvorby o 0,7 % oproti úpravě Statutu 
sociálního fondu města účinného od 1. ledna 2018, kdy byly výdaje ze sociálního fondu sníženy. 
V návrhu rozpočtu představuje zvýšení finančních prostředků na rok 2019  880,00 tis. Kč oproti 
roku 2018 vzhledem k úpravám platů a úpravě tvorby sociálního fondu, které budou zapracovány 
do Statutu sociálního fondu města Jindřichův Hradec. 

 
Doplňující informace - prostředky na platy jsou v jednotlivých ORJ navrženy podle počtu 
zaměstnanců: 

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

- ORJ 19 (MěP) – 20 FO, (19,75 PO) 
- ORJ 20 (MěÚ) – 177 FO (1 VPP, 2 na projektu POSB) a 174,2 PO, 
- ORJ 29 (DMD a RP) – 8 FO a 6,5 PO. 

 
 
 
3.10.   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 53 občanům města J. Hradec, kteří jsou 
omezeni nebo zbaveni svéprávnosti. Ke změně oproti roku 2018 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 2019 navrhujeme zvýšit 
o 150,00 tis. Kč z důvodu vyššího počtu žadatelů o finanční podporu (nová sociální služba -
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, nový poskytovatel sociální služby – terénní program - 
Prevent 99). 

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 navýšit oproti roku 2018 
o 200,00 tis. Kč. 

Dům s pečovatelskou službou 
     Objem finančních prostředků pro rok 2019 zůstává stejný jako v roce 2018. Z finančních 
prostředků je zajišťován zejména provoz všech společenských místností, které jsou zařízeny pro 
obyvatele domů s pečovatelskou službou a úhradu 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.  
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Zahrnují: 
- poradenskou činnost dle § 11 zákona o sociálně - právní ochraně dětí ve výši 45,00 tis. Kč, 
částka zůstává stejná jako v r. 2018 

- návrat dětí z ciziny ve výši 5,00 tis. Kč, částka zůstává stejná jako v roce 2018 
- zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 10,00 tis. Kč, částka zůstává stejná jako 

v roce 2018 
- 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 2019 
navrhujeme částku 60,00 tis. Kč.    

Bezúročné půjčky 
     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 2019 navrhujme částku 
5,00 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 23 dohod o výkonu pěstounské péče, což je stejné jako v roce 2018, 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 2019 plánujeme opět realizovat činnost v rámci komunitního plánování sociálních 
služeb v J. Hradci.  Objem finančních prostředků zůstává stejný jako v roce 2018. 

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 2018. 

Sociální bydlení  
     Jedná se o výdaje spojené s realizací projektu Pilotní ověření sociálního bydlení v J. Hradci. 
Cílem projektu je příprava a pilotní ověření lokální koncepce sociálního bydlení v J. Hradci. Za 
tímto účelem budou zpracovány potřebné analýzy a další podklady. Lokální koncepce pak bude 
vycházet z těchto podkladů a z informací získaných úzkou spoluprací s MPSV a dalšími městy 
zapojenými do výzvy. Koncepce a její dílčí metodiky budou v praxi ověřeny na území města. 
Součástí projektu bude i evaluace, vzdělávání pracovníků a lokální informační kampaň. Pro rok 
2019 jsou plánovány věcné výdaje ve výši 305,00 tis. Kč. 

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 10,00 tis. Kč za kalendářní rok. 

 
 
 
3.11. 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 
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je poskytována na přechodnou dobu, zpravidla nepřevyšující jeden rok a zajišťuje činnosti 
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 5,00 
Studená voda 30,00 2,00 
Plyn 7,00 9,00 
Elektrická energie 85,00 13,00 
Pevná paliva 60,00   
Služby pošt 2,00 1,00 
Služby telekomunikací, internet 25,00 5,00 
Nájemné   15,00 
Služby, školení, vzdělávání 25,00 12,00 
Nákup ostatních služeb, TV, radio, revize komínů  60,00 25,00 
Opravy a udržování  60,00 5,00 
Cestovné 2,00 1,00 
Pohoštění   1,00 
Ostatní neinvestiční transfery   1,00 

 

Komentář ke změnám proti r. 2018: 
     Proti roku 2018 je rozpočet mírně navýšen u DMD v pol. Pevná paliva o 5,00 tis. Kč, u rodinné 
poradny je navýšen rozpočet u pol. Nákup ostatních služeb o 10,00 tis. Kč, u pol. Drobný hmotný 
dlouhodobý majetek je rozpočet ponížen o 8,00 tis. Kč. U jednotlivých položek bylo vycházeno 
ze skutečných výdajů v roce 2018.  
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3.12.   Místní hospodářství – ORJ 37 
Deratizace  
Zahrnuje náklady spojené s deratizací, s péčí o psy a jejich předáním do útulku. Návrh ve stejné 
výši jako v r. 2018.                                                                                                                                                              

Opravy komunikací, chodníků, veřejného prostranství a dopravní značení  
Vzhledem k tomu, že povrchy místních komunikací nejsou rekonstruovány, jsou opravy 
každoročně finančně náročnější. Obdobná situace je u chodníků. 1 mil. Kč je požadován na opravy 
lesních cest, jelikož některé lesní celky nejsou bez oprav cest přístupné. 

Údržba místních komunikací a veřejného prostranství  
Zvýšené ceny materiálu používaného na údržbu. Předpoklad zvýšení mzdových nákladů v roce 
2019. 

Revize mostů  
Návrh ve stejné výši jako v r. 2018. 

Provoz parkovišť   
Navrhovaná částka je určena na běžnou údržbu, opravy a nákup spotřebního materiálu 
(termopapír) do parkovacích automatů. Částka zůstává oproti roku 2018 nenavýšena. 

Opravy dětských hřišť  
Návrh ve stejné výši jako v r. 2018. 

Veřejné osvětlení  
Vzhledem k významně vyšší vysoutěžené ceně elektřiny dochází k navýšení předpokládaných 
nákladů na elektrickou energii. 

Sběr a svoz komunálních odpadů  
Náklady na činnosti, které pro město na základě mandátní smlouvy zajišťuje společnost Služby 
města J. Hradec s.r.o. Návrh zůstává ve stejné výši jako v r. 2018. 

Veřejná zeleň, údržba, výsadba, likvidace klíněnky  
Zvětšující se nároky na údržbu stromů a počet květinové výzdoby ve městě. 

Vánoční výzdoba  
Návrh ve stejné výši jako v r. 2018. 

 

3.13. 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..). 
Během roku může dojít ke změně správce SVJ.  
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.  

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. 
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V r. 2019 budou provedeny tyto opravy: 
- oprava zadní části fasády domu č.p. 7/I 
- oprava části fasády po obvodu domu č.p. 136/I, a to po druhou římsu včetně znaku nad 

vchodem, nátěru výloh a vstupních dveří 
- oprava střech kolny domu č.p. 3/1 
- oprava a nátěr střechy (šindel) domu č.p. 102/III. 

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 a 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. 
 
 
 
3.14.   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 

- navýšení položky o 1 mil. Kč za účelem vybudování nových přístřešků 
v kontejnerových stáních na území města 

- stroje, přístroje a zařízení - plánované budování obecního rozhlasu v některých místních 
částech. 

Údržba nemovitostí, věcí movitých, pozemků, revize 
U nepronajatých 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. Samostatně jsou 
v rozpočtu uvedeny náklady na Penzion Obora (150,00 tis. Kč) a Tábor Osika (640,00 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. Spotřeba elektřiny 
v objektech Pensionu Obora a Tábora Osika je obsažena v samostatných položkách rozpočtu pro 
tyto objekty. 
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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. Navrhováno navýšení 
v položce „separace odpadu“ a „nákup nádob“ celkem o 500,00 tis. Kč za účelem rozšíření a 
zkvalitnění systému nakládání se separovaným odpadem. 

Náklady na činnosti, které pro město na základě mandátní smlouvy zajišťuje společnost Služby 
města J. Hradec s.r.o. (svoz odpadkových košů, provoz sběrného dvora, přistavování 
velkokapacitních kontejnerů) jsou obsaženy v ORJ 37 – místní hospodářství. 

Služby města JH  
Provozní dotace společnosti SMJH na provoz sportovišť, dotace na provoz veřejných WC.  

Služby města J. Hradec -  provoz kompostárny 
Úplata za provoz kompostárny ve výši dle stávající smlouvy. 

Pasport komunikací – aktualizace dat 
Dokončení aktualizace a doplnění dat pasportu komunikací. 

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. 

Tábor Osika 
Náklady na opravy a provoz tábora Osika. V roce 2019 je počítáno s nezbytnými náklady na 
opravy stanů a vodovodní přípojky, aby mohl být tábor využíván. 

Generel vodovodů a kanalizací 
Zpracování generelu vodovodů a kanalizací města. Předpokládáme rozložení investice do 3 let. 

 
 
3.15. Odbor rozvoje - ORJ 40  
     Seznam akcí zpracoval odbor rozvoje a 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.  
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3.16. 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 dle výsledku veřejné zakázky na pojistitele majetku a 
odpovědnosti za škodu (mimo pojištění vozidel) a případné úhrady spoluúčasti.  

Odvody při finančním vypořádání   
Předpokládaná výše odvodu dotací nevyčerpaných v r. 2018. Částka bude upřesněna po zaúčtování 
účetních operací roku 2018. 

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 2018.  

Nespecifikovaná rezerva 
Položka zahrnuje finanční prostředky na případné řešení výpadku příjmů a potřeby mimořádných 
výdajů.  
 
 
 
3.17. 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 se přesunulo do roku 2019. 
Předpokládaný konec pořizování je cca v roce 2021, konec ovšem závisí na průběhu samotného 
pořizování, na délce jednání s dotčenými orgány a veřejností. 
Proces pořizování regulačního plánu nadále čeká na výsledek jednání s Ministerstvem kultury. 
Tento krok prodloužil proces pořizování nejméně o rok. Regulační plán bude dokončen v roce 
2019 nebo 2020.  

Územně plánovací podklady, územně analytické podklady 
Položka je určena pro vypracování územních studií a případných podkladů pro zpracování změny 
č. 1. V roce 2019 bude možné vypracovat další studie, jejichž potřeba zpracování vyplývá 
z územního plánu.  

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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Propagace - program regenerace, změna ÚP 
V roce 2019 předpokládáme nutnost úpravy propagačních materiálů na základě nového 
regulačního plánu a prezentaci průběhu pořizování změny územního plánu. 
 

 

 

Fondy 
Saldo příjmů a výdajů fondů činí přebytek ve výši 988,00 tis. Kč. 
 

Fond rozvoje bydlení  Skute čnost  
2017 

SR 
2018 

Očekávané 
pln ění 2018 

 
Návrh 2019  

Stav finan čních prost ředků k 1.1. 5 995,88 6 312,49 6 312,49  6 605,96 

Příjmy 318,01 371,50 294,97  341,00 

Splátky půjček od FO do FRB 89,86 68,50 68,50  39,50 
Úroky  5,68 3,00 4,00  1,50 
Příjem finančních prostředků do FRB z rozpočtu 222,47 300,00 222,47  300,00 
           
Výdaje 1,40 2,00 1,50  2,00 
Služby peněžních ústavů 1,40 2,00 1,50  2,00 
           

Příjmy - výdaje 316,61 369,50 293,47  339,00 

           
Financování  -316,61 -369,50 -293,47  -339,00 

Změna stavu finančních prostředků -316,61 -369,50 -293,47  -339,00 

Stav finan čních prost ředků k 31.12. 6 312,49 6 681,99 6 605,96  6 944,96 

 
 

Fond rezerv a rozvoje  Skute čnost  
2017 

SR 
2018 

Očekávané 
pln ění 2018 

 
Návrh 2019  

Stav finan čních prost ředků k 1.1. 62 298,41 2 592,19 2 592,19  2 657,19 

Příjmy 293,78 150,00 65,00  650,00 
Úroky  293,78 150,00 65,00  650,00 
           
Výdaje 60 000,00 1,00 0,00  1,00 
Služby peněžních ústavů 0,00 1,00 0,00  1,00 
Převod na termínovaný vklad 60 000,00 1,00 0,00  1,00 

           

Příjmy - výdaje -59 706,22 149,00 65,00  649,00 

           

Financování  59 706,22 -149,00 -65,00  -649,00 

Změna stavu finančních prostředků 59 706,22 -149,00 -65,00  -649,00 

Stav finan čních prost ředků k 31.12. 2 592,19 2 741,19 2 657,19  3 306,19 
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Sociální fond Skute čnost  
2017 

SR 
2018 

Očekávané 
pln ění 2018 

 
Návrh 2019  

Stav finan čních prost ředků k 1.1. 539,07 438,32 438,32  506,70 

Příjmy 1 580,00 2 260,00 2 268,38  3 140,00 

Příděl do fondu 1 580,00 2 260,00 2 260,00  3 140,00 

Bonus od pojišťovny     8,38    
           
Výdaje 1 680,75 2 425,00 2 200,00  3 140,00 

Poskytnuté dary a příspěvky 1 666,15 2 425,00 2 200,00  3 140,00 

Převod prostředků do rozpočtu 14,60     

           

Příjmy - výdaje -100,75 -165,00 68,38  0,00 

           
Financování  100,75 165,00 -68,38  0,00 

Změna stavu finančních prostředků 100,75 165,00 -68,38  0,00 

Stav finan čních prost ředků k 31.12. 438,32 273,32 506,70  506,70 

 
 

Fond obnovy vodovod ů a kanalizací Skute čnost  
2017 

SR 
2018 

Očekávané 
pln ění 2018 

 
Návrh 2019  

Stav finan čních prost ředků k 1.1. 272,00 6 672,47 6 672,47  6 672,47 

Příjmy 3 200,63 3 200,00 3 201,00  3 201,00 
Úroky  0,63   1,00  1,00 

Příjem finančních prostředků do fondu 3 200,00 3 200,00 3 200,00  3 200,00 
           
Výdaje 0,79 3 201,00 3 201,00  3 201,00 
Služby peněžních ústavů 0,79 1,00 1,00  1,00 
Převod prostředků do rozpočtu   3 200,00 3 200,00  3 200,00 

           

Příjmy - výdaje 3 199,84 -1,00 0,00  0,00 
           
Financování  -3 199,84 1,00 0,00  0,00 

Změna stavu finančních prostředků -3 199,84 1,00 0,00  0,00 
Stav finan čních prost ředků k 31.12. 3 471,84 3 470,84 3 471,84  3 471,84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala:  Zdeňka Klímová 


