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Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2020 
 

  
 
     Návrh rozpočtu na rok 2020 vychází z rozpočtového výhledu na roky 2020 – 2021 a z návrhu 
státního rozpočtu na rok 2020. 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 23.677,29 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2019 je zpracován tak, aby schodek návrhu 
rozpočtu na rok 2020 byl do výše kladného rozdílu mezi upraveným rozpočtem a předpokládaným 
výsledkem rozpočtového hospodaření za rok 2019. Schodek upraveného rozpočtu na rok 2019 je 
ve výši 79.864,95 tis. Kč, předpokládaný výsledek hospodaření je schodek ve výši 33.547,23 tis. 
Kč, rozdíl je 46.317,72 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 intenzifikaci technologií ČOV.  

     Na běžných účtech a termínovaných vkladech bylo k 1. 1. 2019  418.707,62 tis. Kč. Na konci 
roku 2019 je předpokládán zůstatek finančních prostředků ve výši 385 mil. Kč.  

V současné době město nemá žádné závazky z  přijatých úvěrů. 
 

Z návrhu rozpočtu vyplývají tyto souhrnné údaje: 

Věcný obsah 
Návrh rozpočtu na rok 2020 

 v tis. Kč 

    
I. PŘÍJMY po konsolidaci 579 084,21 

daňové příjmy 411 113,20 
nedaňové příjmy 123 826,62 
kapitálové příjmy 2 576,30 
přijaté transfery  41 568,09 

    
II. VÝDAJE po konsolidaci 602 761,50 

běžné výdaje  440 706,50 
kapitálové výdaje  162 055,00 

    
III. SALDO: P říjmy - Výdaje -23 677,29 
    
IV. FINANCOVÁNÍ 23 677,29 

změna stavu peněžních prostředků na běžných účtech 23 677,29 
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1. Vývoj rozpočtu města v letech 2012 - 2019  

 

1.1. Vývoj schváleného rozpočtu výdajů v letech 2012 – 2019 (tis. Kč) 

 

Schválený 
rozpo čet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

běžné výdaje 328 091 343 414 342 633 350 021 360 931 375 162 397 922 425 181 

kapitálové 
výdaje 112 995 132 695 149 889 205 780 116 472 134 500 173 109 200 915 

celkem 441 086  476 109 492 522 555 801 477 403 509 662 571 032 626 096 

% KV z 
celkového SR 25,62% 27,87% 30,43% 37,02% 24,40% 26,39% 30,32% 32,09% 
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1.2. Vývoj upraveného rozpočtu výdajů v letech 2012 – 2019 (tis. Kč) 

 

Upravený 
rozpo čet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

běžné výdaje 352 662 373 469 390 149 354 079 392 580 396 670 438 922 436 025 

kapitálové 
výdaje 115 969 124 430 171 707 208 400 129 149 133 174 183 622 222 971 

celkem 468 631  497 900 561 856 562 479 521 729 529 844 622 544 658 996 

% KV z 
celkového UR 24,75% 24,99% 30,56% 37,05% 24,75% 25,13% 29,50% 33,83% 

*upravený rozpočet k 30. 9. 2019 
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1.3. Porovnání rozpočtu a skutečnosti v letech 2012 – 2018 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
1.4. Vývoj salda rozpočtu města v letech 2012 - 2019 (tis. Kč) 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 UR9/2019 
Očekávaná 
skute čnost 

2019 

příjmy 423 658 474 255 496 239 481 079 497 863 539 160 549 403 588 632 596 877 

výdaje 428 787 432 957 466 142 521 038 444 936 449 302 546 877 658 996 632 434 

saldo -5 129  41 298 30 097 -39 960 52 927 89 858 2 527 -70 365 -35 557 
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2. Příjmy 

 
 Celkové příjmy města po konsolidaci jsou na rok 2020 rozpočtovány ve výši 
579.084,21 tis. Kč. Struktura příjmů města je z dlouhodobého hlediska stabilní. Nejdůležitější 
zdroj příjmů obcí představují daňové příjmy, které jsou pro rok 2020 rozpočtovány v objemu 
411,113,20 tis. Kč, tj. 71,0 % celkových příjmů, z toho sdílené daňové příjmy jsou rozpočtovány 
ve výši 326.300,00 tis. Kč.  

 

 

 

 

2.1. Daňové příjmy 
     Nejdůležitější zdroj financování představují daňové příjmy, definované zejména zákonem 
č. 243/2000 Sb., o  rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Mezi daňové příjmy 
obcí se rovněž řadí podíl na výnosu daně z hazardu, z místních a správních poplatků, různé 
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí. Jejich rozpočtové určení definují příslušné 
zákony.   
     Návrh rozpočtu sdílených daní byl stanoven na základě předpokládaného výnosu daní v roce 
2019 a predikce Ministerstva financí ČR na rok 2020. 

(tis. Kč) 

Druh daně     
Predikce 

MFČR 2019 
Rozpočet  

2019 

Očekávaná 
skutečnost 

2019 
(MFČR) 

Predikce 
MFČR 2020 

Návrh 
rozpočtu na 

rok 2020 

DPH 161 256,11 156 000,00 157 006,14 172 274,91 163 600,00 

DPPO 67 228,77 65 000,00 66 473,13 68 786,58 65 300,00 

DPFO  - vybíraná srážkou 6 506,01 6 300,00 7 094,58 7 403,04 7 000,00 

DPFO - placená plátci 88 506,61 85 800,00 86 914,15 93 546,38 88 800,00 

DPFO - placená poplatníky 2 013,77 1 900,00 2 004,99 1 696,53 1 600,00 

C E L K E M 325 511,27 315 000,00 319 492,99 343 707,44 326 300,00 

Daňové příjmy

71,0%

Nedaňové 

příjmy

21,4%

Kapitálové 

příjmy

0,4%

Přijaté 

transfery po 

konsolidaci

7,2%

Návrh rozpočtu příjmů
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     Na výši daní bude mít vliv ekonomický vývoj, míra zaměstnanosti, růst mezd a platů, zvýšení 
minimální mzdy, dopad opatření zavedených v předchozích letech (1. a 2. etapa elektronické 
evidence tržeb, kontrolní hlášení), náběh dalších etap elektronické evidence tržeb, postupné 
zvýšení daňového zvýhodnění na děti.  Na rozdíl od loňského roku není růst daňových příjmů obcí 
ovlivňován změnou rozpočtového 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 5 %.   

     Rozpočet daně z přidané hodnoty je proti předpokládané skutečnosti r. 2019 navýšen o 4,2 %. 
Příjem v roce 2020 bude dále ovlivněn promítnutím dopadů opatření zavedených v předchozích 
letech, zejména kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb. Rok 2020 počítá s pozitivním 
efektem spuštění 3. a 4. etapy elektronické evidence tržeb. Současně se projeví negativní dopad 
přesunu části některých služeb a zboží (stravovací služby, točené pivo, pitná voda, vodné a stočné) 
do 10 % sazby DPH a negativní vliv snížení sazby na teplo a chlad.  

     Rozpočet daně z příjmů právnických osob je proti r. 2019 jen mírně navýšen. 

     Rozpočet daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou je na úrovni předpokládané 
skutečnosti r. 2019.  

    Rozpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (placené plátci) je proti 
předpokládané skutečnosti r. 2019 navýšen o 2,2 %. Pozitivní dopad na výnos daně bude mít nízké 
procento nezaměstnanosti, očekáváné tempo nárůstu mezd a platů, zvýšení minimální mzdy. 
Negativní dopad bude mít postupné zvyšování daňového zvýhodnění na děti, dále pak tzv. 
školkovné, které byly zavedeny v minulých letech. 

     Rozpočet daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky v r. 2020 je proti r. 2019 nižší. 
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 2018 a předpokládaného plnění v roce 2019. 

     Rozpočet u daně z nemovitosti je navržen s ohledem na předpokládanou skutečnost v r. 2019 a 
na základě obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti.  

     Daň z hazardních her - na základě zákona č. 187/2016 Sb. o dani z hazardních her, v platném 
znění, je příjmem rozpočtu obcí 65 % výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně 
z technických her. Pro účely rozdělení příslušného podílu mezi jednotlivé obce bude rozhodující 
poměr herních pozic v dané obci k celkovému počtu povolených herních pozic na území České 
republiky. Ke dni 7. 10 2019 bylo na území města povoleno 118 hazardních her a zařízení (v ČR 
celkem 40.502). V případě dílčí daně z ostatních her je příjmem rozpočtu obcí 30 % výnosu. 
Plánované zvýšení sazeb daně z hazardních her (mimo technických her) nebude mít zásadní dopad 
na výši daně. 

     Místní poplatky jsou navrženy na základě vývoje v r. 2019, dle obecně závazných vyhlášek 
města a dalších právních předpisů.  Vývoj místních poplatků je uveden v následující tabulce.  
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Vývoj místních poplatků (tis. Kč) 

Druh poplatku skutečnost 
2017 

skutečnost 
2018 

rozpočet 
2019 

očekávaná 
skutečnost 

2019 
návrh 2020  

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

Poplatek ze psů 551 586 550  540  530  

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 442 591 350  390  350  

Poplatek za užívání veřejného prostranství 807 530 400  300  300  

Poplatek z ubytovací kapacity 313 432 300  260  250  

C e l k e m 12 680  12 847  11 850  11 740  11 680  

 

 

Rozpočet správních poplatků na r. 2020 je navržen dle podkladů jednotlivých odborů:  

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

ORJ skutečnost 
2017 

skutečnost 
2018 

rozpočet 
2019 

očekávaná 
skutečnost 

2019 
návrh 2020  

Odbor životního prostředí 420 566 370  1 030  370  

Odbor dopravy 6 820 8 604 6 500  9 312  9 300  

Odbor živnostenský a správních činností 2 287 2 227 2 350  2 164  2 202  

Odbor kanceláře starosty 1 1 2  1  1  

Odbor vnitřní správy 171 139 200  140  160  

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

C e l k e m 12 014  12 925  11 922  14 747  14 533  
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2.2. Nedaňové příjmy 
     Jedná se o příjmy z vlastní činnosti města, z nájmů a ze služeb v rámci bytového fondu, které 
se vyúčtovávají s nájemníky, z ostatních pronájmů, z přijatých úroků a ze splátek poskytnutých 
půjček.  

Příjmy z vlastní činnosti      

     Návrh rozpočtu příjmů z vlastní činnosti v jednotlivých položkách vychází z  rozpočtu r. 2019 
a z předpokládaného rozsahu zabezpečovaných činností v r. 2020. 

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 2020 je navržen ve stejné výši jako v roce 
2019.  

Zúčtování závazných ukazatelů škol – položka je navržena ve stejné výši jako v roce 2019. 

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 700 tis. Kč z důvodu předpokládaného zvýšení 
příjmů ze vstupného do kina a z pronájmů sálů. 

Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli – položka zahrnuje příjmy ze vstupného na kulturní akce 
pořádané mimo KD Střelnice (Opera, JH činohra, Zpívání nad Nežárkou).  

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. 

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. Ponížení vzhledem ke 
skutečnosti a reálným příjmům předchozích let. 

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

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

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

Fakturace správa SVJ - výkon správy SVJ byl započat od 1. 1. 2018. V roce 2019 přešlo pod 
správu SVJ Kosmonautů 24/V a od 1. 1. 2020 to bude bytový dům č. p. 1171/II. 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). Navýšení z důvodu většího množství vytříděného odpadu. 



 

 9 

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 2019. 

Příjmy z městské věže - položka zahrnuje poměrnou část vstupného dle uzavřené smlouvy a je ve 
stejné výši jako v r. 2019.  

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. 

Položka Ostatní nedaňové příjmy zahrnuje předpokládanou dotaci: 

- ze státního rozpočtu na: 
• výkon sociální práce v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

a se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve výši 1.800 tis. Kč; 
• úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí ve výši 5.500 tis. Kč; 
• výkon pěstounské péče v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí 
č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 960 tis. Kč, kdy 
předpokládáme 20 dohod o výkonu pěstounské péče, přičemž na každou uzavřenou 
dohodu je dle zákona stanoven příspěvek ve výši 48 tis. Kč za kalendářní rok;  

• zajištění služby odborné sociální poradenství ve výši 650 tis. Kč; 
• provoz Domova pro matky s dětmi Políkno ve výši 1.891,72 tis. Kč, 

- ze Státního fondu životního prostředí na studii systému sídelní zeleně ve výši 335,75 tis. Kč, tj. 
85 % nákladů. 

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

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

ORJ skutečnost 
2017 

skutečnost 
2018 

rozpočet 
2019 

očekávaná 
skutečnost 

2019 
návrh 2020  

Odbor životního prostředí 84 127 150  360  150  
Odbor dopravy 2 360 2 433 2 010  2 410  2 410  
Odbor živnostenský a správních činností 89 81 80  70  70  
Odbor kanceláře starosty 136 120 120  160  170  
Městská policie 678 847 680  720  700  
Odbor rozvoje 279 1 590 0  0  0  
Odbor finanční 1  4  0  0  0  
Odbor výstavby a ÚP  0 18 20  20  20  
C e l k e m 3 625  5 220  3 060  3 740  3 520  

 

 

Příjmy z pronájmu:  

Rybníky 
Položka zahrnuje příjem z pronájmu rybníků dle platných nájemních smluv. Největší podíl má 
pronájem rybníka Vajgar – 153 tis. Kč. Navrhovaná částka odpovídá předpokládanému plnění 
v roce 2019. 
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Stavby 
Položka zahrnuje příjmy z pronájmů staveb.  Dále zahrnuje pronájem parkovacích stání 
v patrovém parkovišti ve výši 50 tis. Kč. Nájmy nad 50 tis. Kč jsou níže uvedeny konkrétně. 
U nájmu Službám města J. Hradec s. r. o. je z nájmu odečtena předpokládaná hodnota oprav a 
technických zhodnocení prováděných nájemcem, která bude započtena na nájemné. 
Předpokládané navýšení o inflaci ve výši 2,5% u nájmů, kde to smlouva umožňuje. 
 
ČEVAK 33 656,00  tis. Kč 
Služby města (krematorium, rybářství, WC)    1 944,87  tis. Kč 
Sběrný dvůr                                    1 198,75  tis. Kč 
Služby města (sportoviště) 400,00  tis. Kč 
Obchodní akademie 641,33  tis. Kč 
Elektrostav - areál 9. května 1280/II 586,67  tis. Kč 
Střelnice – restaurace                                      542,22  tis. Kč 
ZUŠ                                                                521,21  tis. Kč 
DK Open (prodejna)                                       441,69  tis. Kč 
Praktická škola 368,91  tis. Kč 
Muzeum                                                           172,15  tis. Kč 
Teplospol 102,68  tis. Kč 
VŠE koleje a menza 100,00  tis. Kč 
FK Forest & Hunting, s.r.o. - hájovna Radouňka 92,01  tis. Kč 

 

Pozemky 
Příjmy na základě platných nájemních smluv. Položka obsahuje mimo jiné pronájem pozemku pod 
čerpací stanicí MOL s ročním nájmem 471 tis Kč. V případě nájmu městských lesů společnosti 
Služby města J. Hradec s. r. o. je počítáno s odpuštěním nájemného. 

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. 2020 dojde k úpravě slevy na nájemném. V průběhu roku 
dochází k obsazování bytů nejvyšší nabídce a k úpravě záloh na služby v návaznosti na roční 
vyúčtování služeb. 

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

Příjmy Penzion Obora 
Příjmy z pronájmu Penzionu Obora dle očekávaného plnění příjmů v roce 2019. 

Příjmy tábor Osika 
Příjmy z předpokládaného pronájmu tábora Osika. 

Pronájem hrobových míst a kolumbária  
Položka zahrnuje nájemné z hrobových míst a kolumbária na městském hřbitově. Návrh ve stejné 
výši jako v roce 2019. 
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Příjmy z úroků se předpokládají ve výši 4.552,00 tis. Kč. Z toho částka 4.541,00 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 11,00 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. 

- Splátka zápůjčky MF MOM dle uzavřené smlouvy. 
 
 
 
2.3.   Kapitálové příjmy 
Prodej majetku – pozemky 
Položka zahrnuje předpokládané příjmy za prodej pozemků. Pro rok 2020 je počítáno s prodejem 
stavebních parcel v Otíně. 

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. 
 
 
 
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. 
Konkrétní příspěvek pro obce je součtem příspěvků všech skutečně vykonávaných působností 
dané obce (základní působnost, působnost stavebního úřadu, působnost matričního úřadu, 
působnost pověřeného obecního úřadu a působnost obce s rozšířenou působností). Do výše 
příspěvku se promítá celkový počet obyvatel obce, počet obyvatel správního obvodu a u obcí 
s rozšířenou působností také poměr správního obvodu ke správnímu centru vyjádřený počtem 
obyvatel. Celkový objem příspěvku dle jednotlivých působností obcí (základní působnost, 
stavební úřad, pověřený obecní úřad, obecní úřad s rozšířenou působností) byl pro rok 2020 
valorizován o 4,64 %, vyjma matriční působnosti. 
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 115 Kč na jeden vydaný občanský průkaz 
- vydávání řidičských průkazů ve výši 115 Kč na jeden vydaný řidičský průkaz 
- financování matričních úřadů  

• za každý provedený zápis v knize narození, obdrží obec příspěvek ve výši 690 Kč 
• za každý provedený zápis v knize manželství nebo partnerství obdrží obec 

příspěvek ve výši 2 760 Kč 
• za každý provedený zápis v knize úmrtí obdrží obec příspěvek 920 Kč.  
• za každý úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů obdrží obec 

příspěvek ve výši 209 Kč 
- financování úřadů územního plánování podle počtu závazných stanovisek ve výši 2.477 Kč 

za každý případ. 
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     Rozpočet dále zahrnuje dotaci ze  Státního fondu životního prostředí na lokální biocentrum Pod 
Nežáreckým předměstím. 

     Transfery od obcí na základě veřejnoprávních smluv jsou navrhovány v předpokládané výši 
v r. 2019. 

     Součástí rozpočtu je investiční dotace na stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56/V. 

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

3. V ý d a j e 
     Celkové výdaje města po konsolidaci jsou na rok 2020 rozpočtovány ve výši 602.761,50 tis. 
Kč. Z toho běžné výdaje ve výši 440.706,50 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 162.055,00 tis. Kč. 
Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích je 26,9 %. 
 

 
 

 
 
 
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 a sedimentů pro účely správních řízení; 
- rybářství - 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). 

Běžné výdaje 

po konsolidaci

73,1%

Kapitálové 

výdaje

26,9%

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

- Podpora péče o zeleň a ochrany přírody 
Jedná o zpracování studií, projektů či znaleckých posudků řešící nové výsadby zeleně, ošetření 
dřevin i zhodnocení jejich zdravotního stavu.  Z důvodu zrušení bezplatné znalecké a metodické 
podpory Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR, jsou výdaje navýšeny. Předpokládá 
se častější využívání soudních znalců.  Rozpočet 200 tis. Kč. 

- 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.  Akce běží od roku 2018 a 
potrvá až do konce října 2020. Akce je rozložena do 3 let. Rozpočet 35 tis. Kč. 

- Úpravy městské plovárny  
Realizace revitalizace zeleně dle zpracovaného návrhu projektové dokumentace. Rozpočet 
100 tis. Kč. 

- Květnaté plochy  
V roce 2020 bude pokračovat realizace květinových výsadeb na různých místech města. 
Požadovaná částka na zpracování návrhů a následnou realizaci je ve výši 200 tis. Kč. 

- Koncepce péče o dřeviny a zeleň v Husových a Mertových sadech  
Usnesením zastupitelstva města č. 141/8Z/2019 ze dne 26. 6. 2019 bylo odborům správy 
majetku a životního prostředí uloženo zajištění zpracování návrhu nové koncepce péče o 
dřeviny a zeleň v Husových a Mertových sadech. Za účelem splnění tohoto požadavku a 
s ohledem na zajištění kvalitního zpracování návrhu koncepce odborníky širokého spektra 
působnosti (zahradní architekti, urbanisté, památkáři, vizionáři, dendrologové, klimatologové, 
atp.) cca 800 tis. Kč. 

- Záhony U Nádraží 2020  
Jedná se o pokračování v realizaci trvalkových záhonů na sídlišti U Nádraží. V roce 2018 byly 
zrealizovány záhony před 8 vchody z rozpočtu odboru ŽP. Z důvodu provádění zateplení 
2 domů a rekonstrukce teplovodu, nebylo v letošním roce realizováno, proto záhony před 
zbývajícími 24 vchody budou upraveny v roce 2020 v částce cca 300 tis. Kč.  

- Soutěž Hradec kvete 
Odbor ŽP, jakožto organizační garant soutěže „Hradec kvete díky Vám!“, zajišťuje pro tuto 
soutěž propagaci, prostory a ceny pro vítěze. Předpokládané výdaje stejné jako v r. 2019 ve 
výši 50 tis. Kč. 

- Studie systému sídelní zeleně  
Zpracování studie bude dokončeno k 30. 9. 2019. Celkové náklady dle uzavřené SOD jsou 395 
tis. Kč. Žádost o podporu na úhradu nákladů na zpracování studie bude podána na přelomu roku 
2019/20. Podmínkou pro poskytnutí dotace v max. výši 85 % je realizace alespoň jednoho 
opatření vycházejícího z návrhu studie – viz Náplavka Nežárka.  

- 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 veřejnosti. Již probíhá 
zpracování PD, případná realizace by se termínově odvíjela od podmínek případné dotace. 
Odhadovaná částka na realizaci je 300 tis. Kč. 
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- Úpravy u knihovny  
V okolí knihovny dochází ke značnému odumírání vzrostlých stromů. Uvolňují se tak plochy 
pro nové výsadby, z tohoto důvodu zajistil odbor ŽP návrh ozelenění. S ohledem na zajištění 
dlouhodobé perspektivy nově vysazených stromů, je nutné řešit celou plochu okolí knihovny 
koncepčně. Proto v současné době zajišťuje odbor rozvoje zpracování dokumentace na osazení 
retenčních nádrží pro akumulaci povrchových vod z objektu budovy knihovny včetně 
následného využití akumulované vody na pozemky v bezprostředním okolí knihovny. Na tuto 
akci bude možno čerpat podporu z národních zdrojů (SFŽP). Po realizaci podzemních nádrží 
bude odborem ŽP zajištěno provedení návrhu ozelenění. Rozpočet 200 tis. Kč. 

- Zelené plochy pro prezentaci  
V letošním roce nerealizováno, z důvodu jiných prioritních akcí a projektů. Pro příští rok je 
z rozpočtu vypuštěno.  

- Spolupráce s veřejností, EVVO  
Odbor ŽP zvažuje četnější organizaci přednášek či spolupráci s veřejností na úrovni ekologické 
výchovy, osvěty a vzdělávání (EVVO). Na tuto činnost navrhuje částku 50 tis. Kč. 

 
 

 

3.2.  Odbor dopravy - ORJ 10 
Příspěvek na MHD  
Částka dle současně platné smlouvy na MHD na období 2016-2025 a je odhadována podle roku 
2018 a 2019. Konečná výše se odvíjí podle počtu přepravených cestujících a cen pohonných hmot. 
Částka navrhována ve stejné výši jako v r. 2019, a to ve vztahu k případné úhradě 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 2020 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. 
 
 
 
 
3.3. Odbor školství - ORJ 14  
     V rozpočtu na rok 2020 je navržen neinvestiční příspěvek základním a mateřským školám na 
zajištění provozu ve výši 24.077,00 tis. Kč. Stejně jako v roce 2019 byla do rozpočtu na rok 2020 
u 3. MŠ zařazena částka na dofinancování zvýšených nákladů na platy zaměstnanců mateřské 
školy ve třídě zřízené pro děti od dvou let věku. Na rok 2020 je navýšený rozpočet 2. MŠ z důvodu 
otevření nové třídy v odloučeném pracovišti na sídl. Hvězdárna, Havlíčkova 175 – jedná se 
o náklady na provozní neinvestiční výdaje (energie, voda) a na nákup dlouhodobého hmotného 
majetku (hračky, ložní prádlo pro děti, nákup nádobí apod.). 
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OSTATNÍ VÝDAJE VE ŠKOLSTVÍ 

Ostatní provozní výdaje - rozpočet na rok 2020 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 2019. 

Dotační program na podporu volnočasových aktivit - rozpočet na rok 2020 je navržen ve stejné 
výši jako v r. 2019. 

Dotační program na podporu sportu - rozpočet na rok 2020 je navržen ve výši 10 400 tis. Kč. 

Příspěvky na účast na ME, MS a OH - sportovní reprezentace - rozpočet pro rok 2020 je navržen 
ve stejné výši jako v roce 2019. 

 

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 2020 je celkem ve výši 8.245,00 tis. Kč, 
z toho: 
- kapitálové výdaje  - 4.610,00 tis. Kč  
- běžné výdaje   - 3.635,00 tis. Kč  
 
Předpokládané opravy, investiční akce a nákup DHM, DDHM: 

- 1. MŠ – Růžová 39: malování a oprava nátěrů, rekonstrukce školní kuchyně. 

-  Odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019: malování a oprava nátěrů, výměna písku 
v pískovištích, celková rekonstrukce kuchyněk u dvou tříd mateřské školy, výměna svítidel ve 
třídách mateřské školy, nákup zahradního traktoru na sečení trávy, rekonstrukce WC, 
sprchového koutu a šaten pro učitelky u jedné třídy. 

- 2. MŠ – Jáchymova 209: malování a oprava nátěrů, revitalizace školní zahrady, celková 
rekonstrukce kuchyňky u jedné třídy mateřské školy, výměna písku v pískovištích. 

- Odloučené pracoviště Havlíčkova 175: malování a oprava nátěrů, nákup průchozí myčky na 
nádobí včetně vstupního a výstupního stolu, studie na úpravu školní zahrady a nákup nového 
herního prvku, výměna písku v pískovištích, nákup nábytku do nové třídy mateřské školy.  

- 3. MŠ – Vajgar 594: malování a opravy nátěrů, modernizace zabezpečovacího systému školy 
- závěry bezpečnostního auditu (instalace videotelefonů, kamer, rekonstrukce hlavní brány a 
branky), oprava šatny a hygienického zázemí pro učitelky - třída I, PD na opravu rozvodů el. 
energie, vody a odpadů u přípravných kuchyněk, oprava letních WC pro děti (vstup ze 
zahrady), výměna písku v pískovištích.  

- Odloučené pracoviště Vajgar 690: malování a oprava nátěrů, nákup zahradního traktoru na 
sečení trávy, nákup herního prvku na školní zahradu, modernizace zabezpečovacího systému 
školy - závěry bezpečnostního auditu (instalace videotelefonů), výměna posuvných dveří mezi 
hernou a ložnicí u dvou tříd. 

- 4. MŠ – Röschova 1120: malování a oprava nátěrů, nákup herního prvku na školní zahradu - 
houpadlo (hnízdo), výměna stropních panelů ve třídách mateřské školy, oprava šatny a 
hygienického zázemí pro provozní zaměstnance, nákup stolků a židlí do jedné třídy MŠ, nákup 
zahradního traktoru na sečení trávy, vypracování studie - environmentální školní zahrada.  
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- Odloučené pracoviště Sládkova 742: malování a opravy nátěrů, nátěr herních prvků na školní 
zahradě, instalace krytů na topení (chodba a hala MŠ), výměna písku v pískovištích, oprava 
vstupní branky a oprava brány na školní zahradu. 

 

Opravy a investice ZŠ  

Návrh rozpočtu na rok 2020 na opravy a investice v základních školách je celkem ve výši 
6.860,00 tis. Kč, z toho: 
- kapitálové výdaje      -      2.805,00 tis. Kč 
- běžné výdaje (opravy a udržování)             -      4.055,00 tis. Kč     

Předpokládané opravy, investiční akce a nákup DHM, DDHM: 

- 1. ZŠ – malování a nátěry, nákup ohřívače pokrmů s řízeným uvolňováním páry pro školní 
výdejnu, nákup skříní pro skladování učebních pomůcek. 

- 2. ZŠ – malování a nátěry, výměna oken na chodbě směrem do školního dvora - jedno patro, 
výměna displejů u tlakové a netlakové pánve, nákup tunelové myčky na bílé nádobí, 
modernizace učebny ICT, oprava nátěru oken (ulice Na Příkopech). 

- 3. ZŠ – malování a nátěry, nákup školních lavic a židlí do dvou tříd, nákup nábytku do jednoho 
oddělení školní družiny, nákup židlí do školní jídelny, modernizace učebny ICT – dvě třídy, 
nákup interaktivní tabule do jedné třídy, PD na rekonstrukci soc. zařízení pro zaměstnance 
školní jídelny. 

- 4. ZŠ – malování a nátěry, výměna dlažby na chodbě v pavilonu U12 - 2. NP, rekonstrukce 
multimediální digitální učebny pro výuku cizích jazyků a výpočetní techniky. 

- 5. ZŠ – malování a nátěry, výměna vstupních dveří, oprava povrchu na příjezdové komunikaci 
ke školní kuchyni.  

- 6. ZŠ – malování a nátěry, nákup varného kotle do školní kuchyně, PD na rekonstrukci rozvodů 
vody a odpadů v ZŠ. 

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

Akce pořádané městem a ve spolupráci s organizacemi - rozpočet na rok 2020 je navržen ve stejné 
výši jako v roce 2019.  

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 2020 je navržen ve 
stejné výši jako v roce 2019. 

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 2019. 

Memoriál Jana Marka – z této položky budou financovány výdaje spojené s pořádáním výše 
uvedené akce. Rozpočet na této položce je stejný jako v roce 2019. 

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 2019. 
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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 2020 je 
stejný jako v roce 2019. 

Dárky pro žáky 1. tříd – z této položky budou hrazeny dárky pro děti při vítání žáků prvních tříd 
(učební pomůcky). Rozpočet na rok 2020 je stejný jako v roce 2019. 

Sportovec roku 2019 – z této položky budou financovány výdaje spojené s účastí v anketě Nejlepší 
sportovec roku 2019 okresu Jindřichův Hradec. V loňském roce bylo vyhodnocení v Jindřichově 
Hradci (pravidelně se střídají města Třeboň, Dačice, J. Hradec). Z důvodu, že v roce 2020 pořádá 
anketu město Třeboň, byl rozpočet na této položce snížen na 40 tis. Kč. 

Šatny (hokejbalové hřiště – 6. ZŠ) – z této položky by byly hrazeny výdaje na nákup dalších 2 kusů 
nových mobilních obytných buněk.  

Burza škol 
V rámci kariérového poradenství pro žáky ZŠ je každoročně pořádána burza středních škol. Jedná 
se o výdaje na nájem prostor. Rozpočet je ve stejné výši jako v r. 2019. 

 
 
 
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 a další náklady spojené s provozem budovy KD 
Střelnice a pořádáním kulturních akcí a filmových představení. Položka navýšena o 80 tis. Kč 
z důvodu avízovaného zvýšení ceny elektrické energie o cca 39 % a plynu o 10 % v roce 2020 a 
z důvodu nutnosti opravy balkonu a nátěrů oken a dveří budovy KD Střelnice.  

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, tj. divadelní představení, 
divadelní pohádky, ples města, koncerty, diashow, Senior kluby a další. Položka navýšena oproti 
roku 2019 o 100 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:  
- zajištění masopustu, lampionového průvodu s ohňostrojem, čarodějnic v parku, slavnostního 

rozsvícení vánočního stromu a ostatní dle aktuální nabídky v roce 2020 
- honoráře letní koncerty pro všechny generace (cca 13 koncertů) 
- technické zajištění akcí (ozvučení, osvětlení, pódium, lavičky), občerstvení účinkujících, 

propagace, OSA  
- zajištění bohatší kulturní nabídky na vrcholu turistické sezóny na přelomu července a srpna, 

např. letního kina v parku pod gymnáziem, komentovaných prohlídek města, zajištění pokusu 
o rekord na náměstí Míru inspirovaného výročím 800 let od první zmínky o existenci hradu.  

- zajištění folkového festivalu Zpívání nad Nežárkou 
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- zajištění akcí v roce 2020 pořádaných do roku 2019 ORJ 16 (OKS), tj. Novoročního 
ohňostroje, Svatováclavských slavností, Pekelně zábavného odpoledne a pravděpodobně Dne 
s Rádiem Blaník. 

Položka navýšena oproti roku 2019 o 650 tis. Kč z důvodu stoupajících nákladů na honoráře 
umělců a technického zabezpečení a zrušení položky Top týden a přesunu prostředků z této 
položky a z důvodu převzetí výše uvedených akcí od ORJ 16.  

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 2019 o 500 tis. Kč 
z důvodu vyššího tzv. půjčovného, rostoucí návštěvnosti filmových představení a rozšíření 
promítacího týdne kina (ÚT – NE). 

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, případné náklady na externího 
kurátora a dovybavení expozic inventářem, honoráře za doprovodné kulturní akce a ostatní 
náklady s nimi spojené a nákup zboží určeného k prodeji. Položka navýšena oproti roku 2019 
o  50 tis. Kč z důvodu zvýšení ceny elektrické energie v roce 2020. 

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. Položka navýšena oproti roku 2019 o 20 tis. Kč z důvodu stoupajících nákladů na stavbu 
pódia a technického zabezpečení akce. 

Concertino Praga 
Smlouva o spolupráci z roku 1998, opakující se akce - ubytování účastníků festivalu a zajištění 
slavnostního večera (setkání s umělci), propagace, květiny, občerstvení (přijetí starostou města), 
nájemné SHZ J. Hradec.  

Opera 
Opakující se akce, položka zahrnuje ubytování, drobné občerstvení účinkujících před 
představením, technické zabezpečení (stavbu pódia, hlediště), pronájem prostor, propagaci 
(plakáty, programové brožury, květiny), zajištění slavnostního setkání s umělci, organizační a 
produkční zajištění. Snaha o získání grantu.  

Slavnosti Adama Michny 
Slavnosti věnované uctění památky významného jindřichohradeckého rodáka Adama Michny 
z Otradovic (honoráře, ubytování účinkujících, propagace, nájmy prostor, půjčovné dobových 
nástrojů, …), snaha o získání grantu.  

Město dětem    
Opakující se akce, celodenní program pro děti v parku, (zajištění programu, cestovné, pronájem 
atrakcí, odměny, materiál, technické zabezpečení akce, propagace).   
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Kulturní kalendář 
Náklady na grafické zpracování, tisk, výrobu kalendáře akcí pořádaných v roce 2021.                

TOP týden 
Tato položka bude pro rok 2020 zrušena, kulturní akce v letních měsících budou hrazeny z položky 
Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli.   

Městské slavnosti  - Dny města 
Položka bude přejmenována na Dny města. V roce 2020 – zajištění pátečního koncertu a série cca 
6 koncertů a vystoupení na náměstí Míru a v Husových sadech spojených s dalším programem – 
nabídkou občerstvení a specialit na náměstí Míru a v Husových sadech ve dnech 5. – 6. (7). 6. 
2020. Položka navýšena oproti roku 2019 o 150 tis. Kč z důvodu stoupajících nákladů na honoráře 
umělců a technického zabezpečení a předpokládaného rozšíření programu oproti roku 2019. 

PIVNÍ SLAVNOSTI JH,  z.s. 
Spolek žádá dotaci na uspořádání dvoudenních slavností piva a jídla v Husových sadech v červenci 
2020. Spolek plánuje uspořádání ochutnávky piv různých pivovarů a gastronomických specialit se 
zaměřením na malé výrobce regionálních potravin. Součástí slavností bude hudební program pro 
celou rodinu doplněný programem pro děti. Vstupné bude volné. Náklady na akci uvádí spolek 
450 tis. Kč. Žádost o dotaci z rozpočtu města podána na částku 250 tis. Kč. 

Vl. Pecka - Festival Jindřichohradecké hudební jaro v KC Jitka  
Položka zrušena z důvodu ukončení činnosti žadatele. 

JIHOLEN s.r.o. 
Nově zařazená položka. Žádost podána z důvodu pořádání cca 20 finančně náročných koncertů a 
hudebních produkcí v KC Jitka, které by město z finančních a technických důvodů nemohlo 
pořádat, v roce 2020 s rozpočtem cca 4.000 tis. Kč. Žadatel koupil objekt KC Jitka a převzal 
rozjednané akce na rok 2020 od bývalého majitele. Žadatel uvádí náklady na pořádání koncertů 
ve výši 4 000 tis. Kč, tržby ze vstupného ve výši 3 400 tis. Kč, ztrátu 600 tis. Kč. Žádost o dotaci 
podána na částku 300 tis. Kč. 

Civis novus z.s. - dotace na organizování kulturních akcí 
Spolek žádá o dotaci na uspořádání kulturních akcí v roce 2020: Velikonoční veselice (rozpočet 
akce 55 tis. Kč, spolek požaduje 20 tis. Kč, multižánrový hudební festival Živý Hradec (rozpočet 
akce 320 – 350 tis. Kč, spolek požaduje 220 tis. Kč, Do klobouku (rozpočet akce 90 tis. Kč, spolek 
požaduje 90 tis. Kč). Název projektu uvedený v žádosti „Civis Novus v roce 2020“. Vstup na 
všechny akce je volný. Žádost o dotaci podána na částku 330 tis. Kč. 

Muzeum Jindřichohradecka - dotace na organizování kulturních akcí 
Název projektu uvedený v žádosti JINohrátky aneb Dejte děti do jeslí. Jedná se o festival betlémů, 
kdy vznikne instalace s vánoční tématikou ve veřejném prostoru města a další sochy do dřevěného 
betlému v životní velikosti na náměstí Míru, do festivalu se zapojí i školy, představí se několik 
desítek řezbářů a betlémářů. Předpokládaný rozpočet projektu je 350 tis. Kč. Žádost o dotaci 
podána na částku 200 tis. Kč. 
 
 

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. 
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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. Tato položka zůstává beze 
změn. 

Akce odboru kanceláře starosty a cestovního ruchu 
Na základě rozhodnutí vedení města budou kulturní akce v roce 2020 zajišťovány výlučně 
Kulturním domem Střelnice. Tato položka zrušena.                                                                                                   

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

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

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

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. Tato položka zůstává beze změn. 

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

Městské televizní vysílání 
Na základě smlouvy o dílo na zajištění městského televizního vysílání. Tato položka bude 
upřesněna na základě výběrového řízení, smlouva končí k 31. 12. 2019.  

Šíření televizního vysílání 
Na základě smlouvy na šíření digitálního vysílání.  Tato položka bude upřesněna na základě 
výběrového řízení, smlouva končí k 31. 12. 2019.  

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

Dotace - Muzeum fotografie a moderních obrazových médií (MF MOM) – neinvestiční 
Příspěvek na činnost zahrnut pod položkou Vzdělávací a kulturní centrum p.o. – neinvestiční 
příspěvek. 
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MF -  Moderní obrazová média - investiční dotace 
Investiční příspěvek na budování či dobudování expozic, zejména expozice Moc médií zahrnut 
pod položkou Vzdělávací a kulturní centrum p.o. – investiční příspěvek.  

Dotace Dům gobelínů - neinvestiční 
Příspěvek na činnost zahrnut pod položkou Vzdělávací a kulturní centrum p.o. – neinvestiční 
příspěvek. 

Dotace Dům gobelínů - investiční 
Investiční příspěvek na pořízení sbírkových předmětů zahrnut pod položkou Vzdělávací a kulturní 
centrum p.o. – investiční příspěvek. 

Členské příspěvky - sdružení obcí 

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

Dotace JHK J. Hradec   
Individuální dotace dle žádosti (podpora vzájemné spolupráce – semináře, workshopy apod.). 
Navýšení této položky v souladu se žádostí. Náklady projektu 120 tis. Kč (honoráře, pronájmy 
prostor, propagace, občerstvení na akcích). Žádost o dotaci podána na částku 120 tis. Kč. 

Činnost osadních výborů 
Výdaje na zabezpečení činnosti osadních výborů (nájemné prostor, drobné občerstvení, poštovné, 
věcné dary, kulturní a společenská činnost v místních částech) v souladu s Pravidly pro činnost 
osadních výborů ZMě. Tato položka zůstává beze změn. 

Činnost jednotek SDH   
Zabezpečení činnosti a akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů při řešení 
mimořádných událostí a krizových situací a při zajišťování záchranných a likvidačních prací a 
humanitární pomoci postiženým občanům města, vybavení členů jednotek ochrannými prostředky 
a materiálem požární ochrany, refundace mezd, nákup drobného materiálu, služeb a PHM, opravy 
požární techniky. Tato položka zůstává beze změn. 

Dotace HZS 
Individuální dotace dle žádosti (zajištění vybavení jednotky na požární stanici J. Hradec). Tato 
položka zůstává beze změn. Žádost o dotaci podána na částku 150 tis. Kč. Předpokládané náklady 
jsou 150 tis. Kč. 

Nemocnice Jindřichův Hradec  
Individuální dotace dle žádosti (nákup vybavení do rekonstruovaného oddělení následné a 
rehabilitační péče – stanice A). Tato položka zůstává beze změn. Předpokládané náklady jsou 
733.787 Kč. Žádost o dotaci podána na částku 500 tis. Kč.  

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

Bromex solution – JH půlmaraton  
Individuální dotace dle žádosti (úhrada nákladů spojených s pořádáním JH půlmaratonu – štafeta, 
rodinný běh a Rebel run). Navýšení této položky v souladu se žádostí. Předpokládané náklady 
projektu 670 tis. Kč. Žádost o dotaci podána na částku 300 tis. Kč. Na návrh vedení města částka 
snížena v návrhu rozpočtu města na 200 tis. Kč.    

 
 



 

 22 

Cyklistický klub 
Individuální dotace dle žádosti (úhrada nákladů spojených s pořádáním mezinárodního 
cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech). Tato položka zůstává beze změn. 
Předpokládané náklady projektu jsou 3,2 mil. Kč. Žádost o dotaci podána na částku 500 tis. Kč.  

NPÚ – Státní hrad a zámek 
Individuální dotace dle žádosti (oslava výročí 800 let od první písemné zmínky – historický víkend 
v Jindřichově Hradci, na výstavní činnost a kulturně společenské akce v prostorách SHZ). 
Navýšení z důvodu pořádání hradozámeckých oslav 800 let města od první písemné zmínky.  
Předpokládané náklady projektu 389,50 tis. Kč. Žádost o dotaci podána na částku 250 tis. Kč. Na 
návrh vedení města částka snížena v návrhu rozpočtu města na 200 tis. Kč.    

Finanční dar Starý Martinov 
Podpora spřátelené obce na Ukrajině (účel bude upřesněn dle aktuálního požadavku obce Starý 
Martinov). Tato položka zůstává beze změn. 

JC Event – Jindřichohradecký Lev 
Individuální dotace dle žádosti (úhrada nákladů spojených s pořádáním extrémního překážkového 
závodu Jindřichohradecký Lev 2020). Nová položka v ORJ 16 z důvodu sjednocení výdajů na 
individuální dotace (v minulém roce v ORJ 14 – odbor školství). Předpokládané náklady projektu 
730 tis. Kč. Žádost o dotaci podána na částku 200 tis. Kč.  

GVN Jindřichův Hradec 
Individuální dotace dle žádosti – oslava výročí 30 let partnerství s gymnáziem v Neckargemündu 
– společný pobyt žáků v Berlíně. Nová položka, v minulém roce nežádali o individuální dotaci. 
Předpokládané náklady projektu 535,67 tis. Kč. Žádost o dotaci podána na částku 60 tis. Kč. 

Kulturně vzdělávací centrum – neinvestiční příspěvek 
Neinvestiční příspěvek zřizovatele - dle zřizovací listiny na zajištění provozu nově vzniklé 
příspěvkové organizace. Výše položky vychází z požadavků Muzea fotografie a moderních 
obrazových médií, Domu gobelínů a předpokladu zabezpečení provozu střediska Hvězdárny a 
planetária. Nová položka z důvodu vzniku nové PO. 

Kulturně vzdělávací centrum p.o. – investiční příspěvek 
Investiční příspěvek na budování či dobudování expozic, zejména expozice Moc médií v Muzeu 
fotografie, na pořízení sbírkových předmětů v Domě gobelínů. Nová položka z důvodu vzniku 
nové PO. 

Jindřichohradecký symfonický orchestr 
Individuální dotace dle žádosti (úhrada nákladů na cestovné spojené s koncertním turné na Kypru 
v rámci Mezinárodního hudebního festivalu). Nová položka v ORJ 16. Předpokládané náklady 
projektu 665 tis. Kč. Žádost o dotaci podána na částku 180 tis. Kč. 

Get Better Academy Europe s.r.o. 
Individuální dotace dle žádosti (úhrada nákladů spojených s pořádáním Mezinárodního 
basketbalového turnaje „Young Guns“). Nová položka v ORJ 16. Předpokládané náklady projektu 
1.200 tis. Kč. Žádost o dotaci podána na částku 300 tis. Kč. Na návrh vedení města částka snížena 
v návrhu rozpočtu města na 200 tis. Kč.    
 
 

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 30 %.  
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Nákup materiálu 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, konference a další akce 
pořádané městem. Mírné navýšení položky vzhledem k navýšení cen od dodavatelů. 

Vlastní výroba propagačních materiálů 
Tvorba vlastních propagačních materiálů a dotisky stávajících s provedenou aktualizací. Mírné 
navýšení položky vzhledem k navýšení cen od dodavatelů. 

Účast na veletrzích a výstavách 
Město Jindřichův Hradec se prezentuje na všech významných tuzemských a zahraničních 
výstavách cestovního ruchu. Tato položka zůstává beze změn. 

Inzerce, reklama 
Prezentace města v odborných časopisech cestovního ruchu (např. Turistický magazín KAM po 
Česku, Turistický informační magazín TIM, COT business, TTG travel trade gazette ČR, Kapesní 
katalog volného času – In Prague), denním tisku, v průvodcích, v informačních systémech. Mírné 
navýšení položky vzhledem k navýšení cen od dodavatelů, v roce 2020 by mělo dojít k odkoupení 
zvukového informačního nosiče Daruma  City Voice („mluvící mapa“ na Masarykově náměstí). 

Publikace o JH 
Dotisky již vydaných publikací o J. Hradci (dle potřeby). Snížení položky s ohledem na aktuální 
potřebu dotisku publikací.     
 
 
  
3.7.  Městská policie - ORJ 18 
Provoz 
Navýšené provozní výdaje  částečně pokryjí výdaje na vyškolení a vystrojení  nových strážníků.  

Výdaje na platy, ostatní platby za provedou práci, odvody pojistného 
V návaznosti na přijaté usnesení ZMě č. 123/8Z/2019  o schválené  přípravě k navýšení počtu 
strážníku včetně  návrhu na finanční krytí, je předkládán návrh rozpočtu, který  je zpracován na 
stav 21 strážníků (z dosavadních 19 -ti). Návrh rozpočtu je dále  zpracován  na jednoho pracovníka 
v rámci uzavřené dohody o provedení práce / činnosti a dále na jednoho pracovníka zajišťujícího 
obsluhu městského kamerového dohlížecího systému. Navýšení finančních prostředků na platy se 
bude odvíjet od předpokládané úpravy platových tarifů dle nařízení vlády a také v úpravě 
netarifních částí platů,  například  osobního příplatku. Od výdajů na platy se následně odvíjí 
i finanční prostředky na odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění.  
 
 
 
3.8. Odbor vnit řní správy - ORJ 19   

Provoz 
V návrhu rozpočtu je částka 16.152 tis. Kč. Z toho je plánováno:  

Ostatní platy (refundace) 10,00 
Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem-prac.úrazy, nem. z povolání 420,00 
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10,00 
Ochranné pomůcky 30,00 
Léky a zdravotnický materiál 7,00 
Prádlo, oděv, obuv 30,00 
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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 1 500,00 
Pohonné hmoty a maziva 500,00 
Služby pošt 1 350,00 
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 656,00 
Služby, školení, vzdělávání 668,00 

Nákup ostatních služeb - stravenky, skartace, služby ÚZSVM, odpady, servisní 
smlouvy a ostatní práce a služby mimo oprav, úklid kanceláří 

5 170,00 

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

 

Odůvodnění: 

 2018 SK 2019 SR 2020 2020-2019 
pln ění v Kč 12 512 769    15 752 000    16 152 000  400 000 

 
Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

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

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

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5038 Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem 338 328 350 000 420 000 70 000 

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

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

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

Tato položka souvisí s položkou 5019 a zůstává bez úprav.  
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5132 Ochranné pomůcky 32 201    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.). 
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Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5133 Léky a zdravotnický materiál 0 7 000 7 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

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.  
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 224 395    255 000 255 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 239 004    270 000 270 000 0 

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

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5139 Nákup materiálu 1 359 075    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 2018 2019 2020 2020-2019 

5151 Studená voda 173 079    200 000 200 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5153 Plyn 734 047    1 200 000 1 200 000 0 

Tato položka zůstává v plánu rozpočtu oproti roku 2019 beze změn.  
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5154 Elektrická energie 1 006 875    1 650 000 1 500 000 -150 000 

Tato položka byla upravena s ohledem na skutečnost čerpání v roce 2019.  
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5156 Pohonné hmoty a maziva 328 033    520 000 500 000 - 20 000 

Tato položka byla ponížena vzhledem k úsporným opatřením a s ohledem na čerpání 2019.  
  

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5161 Služby pošt 1 293 095    1 350 000 1 350 000 0 

Tato položka zůstává pro rok 2020 beze změn. 
  

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 796 637    900 000 900 000 0 

Tato položka zůstává pro rok 2020 beze změn. 
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Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5163 Služby peněžních ústavů (včetně pojištění) 217 511    250 000 250 000 0 

Tato položka zůstává pro rok 2020 beze změn. 
  

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5164 Nájemné  151 317    200 000 200 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
  

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 133 191    356 000 656 000 300 000 

Tato položka je navýšena o 300 tis. Kč vzhledem k předpokládané potřebě.  
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5167 Služby, školení, vzdělávání 530 909    668 000 668 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5169 Nákup ostatních služeb 4 313 545    4 970 000 5 170 000 200 000 

Tato položka je navýšena z důvodu zvýšení hodnoty stravenek v roce 2020. Z této položky jsou 
hrazeny stravenky, dále pak úklid úřadu a veškeré objednávané služby - služby úřadu práce 
v souvislosti s nájmem a výpůjčkou kancelářských prostor, platné servisní smlouvy na kopírovací 
stroje, zimní údržba, povinné revize, lékařské prohlídky, očkování, audity, skartace, znalecké 
posudky, preventivní činnost v oblasti PO a BOZP atd.  
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5173 Cestovné 175 088    300 000 300 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5175 Pohoštění 5 769    10 000 10 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5176 Účastnické poplatky na konference 7 248    15 000 15 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

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

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

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5191 Zaplacené sankce 159  1 000 1 000 0 

Tato položka zůstává beze změn a na minimální výši. 
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 23 731    250 000 270 000 20 000 

Tato položka je navýšena o 20 tis. Kč. Z této položky je hrazena spoluúčast města při pojistných 
událostech právnickým i fyzickým osobám, soudní poplatky a náklady řízení.  
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Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5361 Nákup kolků 41 411    90 000 90 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 0  20 000 0 -20 000 

Tato položka je zrušena. Spoluúčast města při pojistných událostech fyzickým osobám patří dle 
výkladu rozpočtové skladby na položku 5192. 
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

6320,5163 Služby peněžním ústavům včetně pojištění 366 866    300 000 300 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

6399,5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 255    5 000 5 000 0 

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

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

6399,5362 Platby daní a poplatků 13 600    25 000 25 000 0 

Tato položka zůstává beze změn a jsou z ní hrazeny dálniční známky a správní poplatky. 
 
 
Výdaje na výpočetní techniku 6.298,00 tis. Kč  

 2018 SK 2019 SR 2020 2020-2019 
pln ění v Kč 4 502 506   5 580 000    6 298 000    718 000 

 
Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5042 Odměny za užití počítačových programů 358 180    510 000    368 000 - 142 000 

Tato položka se snižuje o 142 tis. Kč z důvodu pořízení licencí v r. 2019 za antivirový program na 
dva roky. 
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 527 543    610 000 450 000 - 160 000 

Tato položka se snižuje o 160 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dle nové metodiky nemůže být z této 
položky hrazen software počítačových sestav, je částka 160 tis. Kč přesunuta na položku 5172. 
Jedná se o kancelářský software pro nová PC. 
Z této položky je hrazen nákup nového hardware, PC, notebooky, tiskárny.  
Plán jejího čerpání je následující: 
 

23 PC sestav vč. operačního systému 270 000 

Tiskárny, scannery, notebooky 130 000 

Jiný HW 50 000 

 
Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5139 Nákup materiálu 369 936    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. 
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Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5164 Pronájem Software 504 364    545 000 545 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. Z této položky je hrazen nájem modulů IS Radnice VERA. 
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5167 Služby školení a vzdělávání 105 253    106 000 106 000 0 

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

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5168 Služby zpracování dat 1 680 117    2 015 000 2 015 000 0 

Tato položka zůstává beze změn. 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 2018 2019 2020 2020-2019 

5169 Nákup ostatních služeb 108 872    625 000 625 000 0 

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

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5171 Opravy a udržování 37 955    69 000 69 000 0 

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

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5172 Programové vybavení (do 60 tis.) 253 577    60 000 220 000 160 000 

Tato položka se navyšuje o 160 tis. Kč, tato částka odpovídá ceně za kancelářský software pro 
nová PC, částka se převádí z položky 5137, viz výše. 
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

6111 Programové vybavení 0 620 000 980 000 360 000 

Tato položka se navyšuje o 360 tis. Kč z důvodu plánované realizace níže uvedených 
softwarových projektů, především pořízení databázového systému ORACLE pro IS Radnice 
VERA. 
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

6122 Stroje, přístroje a zařízení 51 546 0 350 000 350 000 

Tato položka se navyšuje o 350 tis. Kč z důvodu plánované výměny vyvolávacího a rezervačního 
systému na odboru dopravy. 
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

6125 Výpočetní technika  505 163    0 150 000 150 000 

Tato položka se navyšuje o 150 tis. Kč z důvodu plánovaného nákupu nového serveru pro IS 
Radnice VERA, na kterém bude instalován databázový systém ORACLE, viz níže. 
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Seznam a vysvětlení plánovaných projektů 
započtených v návrhu rozpočtu 2020: 

 

Projekt Typ Položka  Plánovaná částka 2020 v K č 

Nový databázový server pro IS Radnice VERA hardware 6125 150 000 
Upgrade databázového systému INFORMIX software 6111 700 000 
Nové moduly a aplikace IS Radnice VERA software 6111 280 000 

Nový databázový server pro IS Radnice VERA 
Pro další bezproblémový provoz informačního systému Radnice VERA je nutné přejít na nový 
databázový systém ORACLE. Vzhledem k licenční politice firmy ORACLE bylo zvoleno jako 
nejekonomičtější řešení pořízení samostatného hardware – serveru – pro instalaci databázového 
systému ORACLE s potřebnými parametry.  

Upgrade databázového systému INFORMIX 
Databázový server INFORMIX je zdrojem a úložištěm dat pro IS Radnice VERA. V roce 2019 
byla plánována výměna za jiný databázový systém (ORACLE). Z technických důvodů na straně 
dodavatele a dále z důvodu finanční náročnosti jsme přistoupili k variantě nákupu samostatného 
serveru (HW) a nákupu licence ORACLE v parametrech tohoto nového samostatného serveru. 
Toto řešení má podstatný vliv na cenu licence ORACLE, která je tímto výrazně nižší (a to včetně 
ceny za HW). 

Nové moduly a aplikace IS Radnice VERA  
Do konce roku 2019 bude projednáváno rozšíření IS Radnice VERA o některé moduly a aplikace. 
Pokud nedojde k realizaci z rozpočtu 2019, bude řešeno v roce 2020 a finanční prostředky 
z rozpočtu 2019 plánované na tato rozšíření budou přesunuty do finanční rezervy (VAS server, 
Modul Sparkasse, rozhraní VERA – VITA, Agenda GDPR, Agenda Dotační programy). 
 
 
Ostatní investice – 1.300,00 tis. Kč  

 2018 SK  2019 SR 2020 2020-2019 
pln ění v Kč 1 204 964  1 300 000 1 300 000 0 

 
Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5123 Podlimitní technické zhodnocení 0    0    40 000 40 000 

Zařazení nové položky. Z této položky jsou hrazeny např. doplňková zařízení pro stroje a přístroje. 
Tato zařízení byla v předchozích letech pořizována z jiných položek. 
 

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 113 673    250 000 250 000 0 

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

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

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

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

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

6123 Dopravní prostředky 499 577    500 000 560 000 60 000 

Tato položka byla mírně navýšena a slouží k obměně vozového parku služebních vozidel úřadu. 
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Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

6125 Výpočetní technika                                                          591 714    400 000 300 000  -100 000 

Tato položka byla ponížena. Finanční prostředky z ní byly přesunuty na položky 5123 a 6123.  
 
 
Organizace Opravy a udržování – 844,00 tis. Kč 

 2018 SK 2019 SR 2020 2020-2019 
pln ění v Kč 797 136    844 000    844 000 0 

 
Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5123 Podlimitní technické zhodnocení 21 361    20 000    20 000 0 

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

Položka  Obsah 2018 2019 2020 2020-2019 

5171 Opravy a udržování 775 775    824 000    824 000 0 

Z této položky jsou hrazeny veškeré běžné opravy na budovách MěÚ, kancelářích, vozidlech a 
technických zařízeních. Tato položka zůstává beze změn. 
 
 
 
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. S účinností od 1. 1. 2020 se předpokládá 
navýšení platů (platových tarifů) plošně o 1.500 Kč. S takovouto úpravou platových tarifů by 
nebylo potřeba upravit příplatky za vedení, jejichž výše se odvíjejí od platových tarifů a pro které 
jsou 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. S předpokládaným 
nárůstem minimální mzdy bude vytvářen tlak na růst mezd jako celku i na růst průměrné mzdy 
(srov. statistické ukazatele). Soukromý sektor zpravidla na změněné podmínky reaguje průběžně, 
ale veřejný sektor většinou s velkou setrvačností (změny tarifů či schválení rozpočtu – zpravidla 
jedenkrát ročně). Záměrem při navrhování rozpočtu v oblasti osobních výdajů je snaha o přiblížení 
se průměrných platů zaměstnanců (úředníků) průměrné mzdě v ČR. V kontextu uvedeného 



 

 31 

důvodu se předpokládá i úprava osobních příplatků tak, aby se přiblížily k částkám vyplácených 
srovnatelnými městy. Navýšení netarifních složek platů je navrženo o cca 2 %.  

     Vzhledem k úpravám minimální mzdy a zaručených mezd jsou v návrhu vzhledem k čerpání 
roku 2019 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 ve 3. čtvrtletí 2019, která se změnila v průběhu let 2018 a 2019 
(ponechání pracovního místa pro územního plánování při zřízení pozice architekta města; 
z důvodu nárůstu činnosti posílení o jedno pracovní místo na agendě registru vozidel a o jedno na 
agendě myslivosti a lesního hospodářství od července 2019). Pro rok 2020 se dále předpokládá 
navýšení o dvě pracovní místa, neboť v únoru 2020 bude ukončen projekt POSB (pilotní ověření 
sociálního bydlení), přičemž zde dojde ke změně zařazení dvou zaměstnanců zapojených do tohoto 
projektu od března 2020.  

     Pro rok 2020 navržené zvýšení prostředků na platy zahrnuje výše uvedené změny v organizační 
struktuře MěÚ, úpravu platových tarifů zaměstnanců a netarifních částí platů. V návrhu je 
ponechána původní částka na OOV jako v roce 2019 v případě MěÚ. 

     Navržené finanční prostředky na platy zaměstnanců města zařazených do organizačních složek 
(Kulturní dům Střelnice, Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna v Políkně) odpovídají 
současné struktuře. Navýšení tarifů je navrženo srovnatelně s MěÚ, tedy navýšení o 1 500 Kč 
v tarifní složce platu. V případě KDS současně dojde z důvodu předpokládaného zrušení přílohy 
č. 1 příslušného nařízení vlády, podle kterého jsou zaměstnanci zařazováni do platových tabulek, 
k navýšení platů souvisejícím s novým zařazením do platové tabulky, do které jsou zařazování 
zaměstnanci MěÚ (dochází zde ke sjednocení). Vzhledem k tomu, že u KDS dochází i k uvedené 
změně, není zde navrhováno navýšení netarifní složky platu o cca 2 % jako v případě MěÚ. 
U DMD a RP se předpokládá navýšení netarifní složky platu srovnatelně s MěÚ. V návrhu je 
mírně navýšena částka na OOV u KDS z důvodu předpokládaného navýšení minimální mzdy. 
Návrh na platy a OOV Městské policie připravil vrchní strážník Mgr. Müller podle srovnatelných 
principů. 

     U členů Zastupitelstva města odpovídá návrh pro rok 2020 odměnám stanoveným v novém 
nařízení vlády pro 4 uvolněné členy ZMě a 23 neuvolněných členů ZMě včetně 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 7,5 % 
u členů ZMě podle novely nařízení vlády (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 navržen příděl podle schváleného Statutu sociálního fondu ve 
výši 3,5 % z vyplacených mzdových prostředků na platy zaměstnanců města a odměny uvolněných 
členů ZMě.  

Doplňující informace - prostředky na platy jsou v jednotlivých 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 18 (MěP) – 20 FO, (19,75 PO) 
- ORJ 20 (MěÚ) – 182 FO (z toho 2 na projektu POSB) a 181 PO, 
- ORJ 29 (DMD a RP) – 8 FO a 6,5 PO. 
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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 
v Jindřichově Hradci. Zejména se jedná o pronájem zařízení, zajištění stravování, obslužnou 
dopravu. 

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

3) Opatrovnictví  
Město Jindřichův Hradec vykonává funkci opatrovníka 70 občanům města J. Hradec, kteří jsou 
omezeni ve svéprávnosti. Ke změně oproti roku 2019 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 2020 navrhujeme zvýšit 
o 270 tis. Kč, z důvodu vyššího počtu žadatelů o finanční podporu (Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež, nové terénní programy). 

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 
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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 2019 
o 100 tis. Kč. 

Dům s pečovatelskou službou 
Objem finančních prostředků pro rok 2020 zůstává stejný jako v roce 2019. 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.  
Zahrnují: 
- poradenskou činnost dle § 11 zákona o sociálně - právní ochraně dětí ve výši 45 tis. Kč, částka 

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

v roce 2019 
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 2020 navrhujeme 
částku 70 tis. Kč (navýšení o 10 tis. Kč oproti roku 2019).    

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 2020 navrhujme částku 
5 tis. Kč. 

Výkon pěstounské péče  
Jedná se o výdaje spojené s výkonem pěstounské péče – uzavřenými dohodami o výkonu 
pěstounské péče dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění. 
Předpokládáme 20 dohod o výkonu pěstounské péče, což je o tři dohody méně oproti roku 2019 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 2 měsíce, úhrada 
telekomunikačních služeb, pohonných hmot apod.  

Komunitní plánování 
V roce 2020 plánujeme opět realizovat činnost v rámci komunitního plánování sociálních služeb 
v J. Hradci.  Objem finančních prostředků zůstává stejný jako v roce 2019. 

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 2019. 

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 
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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 
2020 jsou plánovány věcné výdaje ve výši 330 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 tis. Kč za kalendářní rok. 

Sportovní hry seniorů 
Jedná se o výdaje spojené s podporou aktivit seniorů města Jindřichův Hradec, konkrétně jejich 
účasti na sportovních hrách seniorů v rámci celého jihočeského kraje, kde zúčastnění reprezentují 
město Jindřichův Hradec. V roce 2019 činily výdaje 17 tis. Kč. Pro rok 2020 předpokládáme 
výdaje ve výši 20 tis. Kč. 

Hospic sv. Kleofáše Třeboň – individuální dotace 
Jedná se o dotaci na podporu činnosti obecně prospěšné společnosti hospicové péče sv. Kleofáše. 
Z této podpory jsou hrazeny částečně náklady na zdravotní službu spojenou s pobočkou mobilní 
specializované paliativní péče v Jindřichově Hradci. Hospic sv. Kleofáše je pro rok 2020 podpořen 
ministerstvem zdravotnictví v rámci projektu pro rozvoj domácí paliativní péče a zároveň vstoupil 
v jednání se zdravotními pojišťovnami, která by měla vést k uzavření smlouvy pro odbornost 926. 
Tyto dva zásadní zdroje budou pokrývat 75 % nákladů na provoz zdravotní služby a zbylá část 
musí být hrazena z vlastních zdrojů organizace, tedy individuální dotace, dary a příspěvky. V roce 
2019 činila dotace částku 490 tis. Kč. Pro rok 2020 navrhujeme částku 150 tis. Kč.  
 
 
 
 
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 
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 
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- 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 

Konzultační, poradenské a právní služby      

Služby, školení, vzdělávání 25,00 12,00 

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

Opravy a udržování  60,00 5,00 

Cestovné 2,00 2,00 

Pohoštění   1,00 

Ostatní neinvestiční transfery   1,00 

Komentář ke změnám proti r. 2019: 
Proti roku 2019 je rozpočet navýšen především v pol. Nákup ostatních služeb o 20 tis. Kč, zvýšeno 
na základě čerpání v roce 2019. Z této položky jsou hrazeny služby nezbytné k zajištění pobytové 
služby azylového domu, např. revize plynového zařízení, elektrických zařízení, bioenzymatické 
čištění odpadu, kominické služby, výdaje za stravné zaměstnanců (vykazování skutečných nákladů 
za službu v rámci Vyrovnávací platby). 

 

 

 
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. 2019.                
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Opravy komunikací, chodníků, veřejného prostranství a dopravní značení  
Opravy komunikací - navýšení o 800 tis. Kč. Navýšení je požadováno na opravy místních 
komunikací, vzhledem k tomu, že povrchy místních komunikací nejsou rekonstruovány, jsou 
opravy každoročně finančně náročnější. Zvyšuje se cena asfaltových směsí. 
Opravy chodníků a VP - navýšení o 500 tis. Kč. Podobná situace jako u místních komunikací. 

Údržba místních komunikací a veřejného prostranství  
Navýšení o 500 tis. Kč. Zvýšené ceny materiálu používaného na údržbu a ceny oprav používané 
techniky. Předpoklad zvýšení mzdových nákladů v roce 2020. 

Revize mostů  
Návrh ve stejné výši jako v r. 2019. 

Provoz parkovišť   
Navrhovaná částka je určena na běžnou údržbu, opravy a nákup spotřebního materiálu 
(termopapír) do parkovacích automatů. Částka zůstává oproti roku 2019 nenavýšena. 

Opravy dětských hřišť  
Návrh ve stejné výši jako v r. 2019. 

Veřejné osvětlení  
Vzhledem k 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. 2019. 

Veřejná zeleň, údržba, výsadba, likvidace klíněnky  
Navýšení o 1 mil. Kč. Zvětšující se nároky na údržbu stromů a záhonů ve městě, v letních měsících 
se zvyšují nároky na zálivku květinové výzdoby a nové výsadby. Zahradnické služby. 

Vánoční výzdoba  
Návrh ve stejné výši jako v r. 2019. 

 

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. 

V roce 2020 je předpokládáno, že bude provedeno: 
- oprava střech kolny domu č.p. 3/I 
- projektová dokumentace na opravu vnitřních částí domu č.p. 136/I 
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- úprava vstupu do DPS č.p. 30/II „B“ – automatické vstupní dveře  
- 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. 

Návrh ve stejné výši jako v roce 2019. 

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. Pro rok 2020 je 
počítáno mimo jiné s opravou střešní krytiny na budově Obchodní akademie (havarijní stav), 
opravou osvětlení učeben v podkroví budovy Obchodní akademie (nevyhovující stav a 
osvětlenost), opravou protiskluzových lišt a dlažby na centrálním schodišti budovy knihovny, 
opravou střechy Speciální školy, výměnou svítidel Speciální školy a dalšími akcemi dle potřeb 
jednotlivých objektů. 
Dále je počítáno s instalací zabezpečovacího zařízení v objektech osadních výborů v místních 
částech v celkové částce cca 200 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. Pro rok 2020 přibude 
provoz nového objektu spolkového domu v Horním Žďáře a po rekonstrukci pak budova sboru 
dobrovolných hasičů v J. Hradci. Dále dochází k podstatnému navýšení cen energií. 
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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“ o 500 tis. Kč za účelem rozšíření a zkvalitnění systému nakládání se 
separovaným odpadem a o 200 tis. Kč z důvodu plánovaného rozšíření svozu bioodpadu, kdy 
počítáme se svozem od 1. března do 30. listopadu. S částkou 150 tis. Kč je počítáno na nákup tašek 
na tříděný odpad pro občany města. 

Služby města JH  
Provozní dotace společnosti SMJH na provoz sportovišť- počítáno s růstem cen energií, vyššími 
mzdovými náklady a plánovaným nákupem nové rolby na zimní stadion. Ceny za využití 
sportovišť zůstávají zachovány. Návrh ve stejné výši jako v roce 2019. 

Služby města JH - dotace na veřejné WC 
Dotace na provoz veřejných WC. Navýšení z důvodu zprovoznění nových veřejných záchodů 
v Pravdově ulici. Růst cen energií, mzdových a provozních nákladů. 

Služby města J. Hradec -  provoz kompostárny  
Úplata za provoz kompostárny. Počítáno s navýšením úplaty vzhledem ke skutečným provozním 
nákladům. 

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 zprovoznění tábora Osika. 

Generel vodovodů a kanalizací 
Zpracování generelu vodovodů a kanalizací města.  

Vybavení místních částí movitými věcmi 
Vybavení objektů osadních výborů v místních částech a sportovišť v místních částech. 

Zajištění výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury 
Poskytnutí komplexních poradenských služeb včetně organizačního a odborného zajištění výběru 
provozovatele vodohospodářské infrastruktury v majetku města J. Hradec. 
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3.15. Odbor rozvoje - ORJ 40  
     Seznam akcí je uveden v příloze návrhu rozpočtu včetně komentáře k jednotlivým položkám. 
Jsou zde zahrnuty výdaje na dofinancování akcí z minulých let a dále výdaje na zahájení nových 
akcí.  

 

 

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 majetku a odpovědnosti za škodu (mimo pojištění vozidel) a 
případné úhrady spoluúčasti. Proti roku 2019 je rozpočet navýšen o 50 tis. Kč vzhledem 
k plánovanému rozšíření smlouvy o novou příspěvkovou organizaci. 

Odvody při finančním vypořádání   
Předpokládaná výše odvodu dotací nevyčerpaných v r. 2019. Částka bude upřesněna po zaúčtování 
účetních operací roku 2019. 

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 2019.  

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 v roce 2019. Předpokládaný konec 
pořizování je cca v roce 2022, konec ovšem závisí na průběhu samotného pořizování, na délce 
jednání s dotčenými orgány a veřejností. 
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Proces pořizování regulačního plánu nadále čeká na výsledek jednání s Ministerstvem kultury. 
Tento krok prodloužil proces pořizování nejméně o rok.  V tuto chvíli nelze s určitostí uvést, jak 
dopadnou jednání s Ministerstvem kultury a tedy, kdy a jak dopadne pořizování regulačního plánu. 

Územně plánovací podklady, územně analytické podklady 
Položka je určena pro vypracování územních studií a případných podkladů pro zpracování změny 
č. 1. V roce 2020 bude zpracována aktualizace územně analytických podkladů a rozbor 
udržitelného rozvoje území. 

Označení významných objektů 
Tato položka slouží k financování označování významných objektů, naučných stezek apod. Z této 
položky jsou financovány i nezbytné opravy již stávajícího označení. 

 

Fondy 
Saldo příjmů a výdajů fondů činí přebytek ve výši 1.278,00 tis. Kč. 
 

Fond rozvoje bydlení  Skute čnost  
2018 

SR 
2019 

Očekávané 
pln ění 2019 

 
Návrh 2020   

Stav finan čních prost ředků k 1.1. 6 312,48 6 605,43 6 605,43  6 895,85 

Příjmy 294,33 341,00 291,92  336,00 

Splátky půjček od FO do FRB 68,45 39,50 39,45    
Úroky  3,41 1,50 30,00  36,00 
Příjem finančních prostředků do FRB z rozpočtu 222,47 300,00 222,47  300,00 
           

Výdaje 1,38 2,00 1,50  2,00 

Služby peněžních ústavů 1,38 2,00 1,50  2,00 

           

Příjmy - výdaje 292,95 339,00 290,42  334,00 

           

Financování  -292,95 -339,00 -290,42  -334,00 
           

Změna stavu finančních prostředků -292,95 -339,00 -290,42  -334,00 

Stav finan čních prost ředků k 31.12. 6 605,43 6 944,43 6 895,85  7 229,85 

 

Fond rezerv a rozvoje  Skute čnost  
2018 

SR 
2019 

Očekávané 
pln ění 2019 

 
Návrh 2020   

Stav finan čních prost ředků k 1.1. 2 592,19 2 660,63 2 660,63  711,63 

Příjmy 68,44 650,00 651,00  1 095,00 

Úroky  68,44 650,00 651,00  1 095,00 

           

Výdaje 0,00 1,00 2 600,00  1,00 

Služby peněžních ústavů 0,00 1,00 0,00  1,00 

Převod na termínovaný vklad 0,00 0,00 2600,00  0,00 

           

Příjmy - výdaje 68,44 649,00 -1 949,00  1 094,00 

           

Financování  -68,44 -649,00 1 949,00  -1 094,00 

Změna stavu finančních prostředků -68,44 -649,00 1 949,00  -1 094,00 

Stav finan čních prost ředků k 31.12. 2 660,63 3 309,63 711,63  1 805,63 
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Sociální fond Skute čnost  
2018 

SR 
2019 

Očekávané 
pln ění 2019 

 
Návrh 2020   

Stav finan čních prost ředků k 1.1. 438,33 515,69 515,69  761,19 

Příjmy 2 314,69 3 140,00 3 177,60  3 440,00 

Příděl do fondu 2 306,31 3 140,00 3 177,60  3 440,00 

Bonus od pojišťovny 8,38   0,00    

           

Výdaje 2 237,33 3 140,00 2 932,10  3 590,00 

Poskytnuté dary a příspěvky 2 175,93 3 140,00 2 932,10  3 590,00 

Převod prostředků do rozpočtu 61,40        

           

Příjmy - výdaje 77,36 0,00 245,50  -150,00 

           

Financování  -77,36 0,00 -245,50  150,00 

Změna stavu finančních prostředků -77,36 0,00 -245,50  150,00 

Stav finan čních prost ředků k 31.12. 515,69 515,69 761,19  611,19 

 
 

Fond obnovy  vodovod ů a kanalizací Skute čnost  
2018 

SR 
2019 

Očekávané 
pln ění 2019 

 
Návrh 2020   

Stav finan čních prost ředků k 1.1. 3 471,84 3 472,25 3 472,25  3 472,25 

Příjmy 3 201,07 3 201,00 3 201,00  3 201,00 
Úroky  1,07 1,00 1,00  1,00 

Příjem finančních prostředků do fondu 3 200,00 3 200,00 3 200,00  3 200,00 

           
Výdaje 3 200,66 3 201,00 3 201,00  3 201,00 
Služby peněžních ústavů 0,66 1,00 1,00  1,00 

Převod prostředků do rozpočtu 3 200,00 3 200,00 3 200,00  3 200,00 

           

Příjmy - výdaje 0,41 0,00 0,00  0,00 

           

Financování  -0,41 0,00 0,00  0,00 
Změna stavu finančních prostředků -0,41 0,00 0,00  0,00 
Stav finan čních prost ředků k 31.12. 3 472,25 3 472,25 3 472,25  3 472,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala:  Zdeňka Klímová 


