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Město	Týnec	nad	Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

ODBOR FINANČNÍ

1.	rozpočtové	opatření	zastupitelstva	města	pro	rok	2018

1. Úprava schváleného rozpočtu z důvodu přidělené dotace z Ministerstva životního prostředí  
–  z OPŽP na akci „Krusičany – skládka Vánovec“

příjem dotace
pol. 4216 investiční dotace z OPŽP + 6.900.000

čerpání dotace
§ 3725 komunální odpad

pol. 6121 Krusičany – skládka Vánovec + 6.900.000

Celková cena za projekt „Krusičany – skládka Vánovec“ je 8.400.000 Kč. Bude vypsáno výběrové 
řízení na zhotovitele, cena je z rozpočtu projektanta. Stavba by měla proběhnout v 9-12/2018.
Spoluúčast města vyznačena v bodě 5 (úprava schváleného rozpočtu v kapitálových výdajích).

2. Úprava schváleného rozpočtu z důvodu přidělené dotace z Ministerstva zemědělství na akci
„Oprava kapliček, památníků, zvonic“

příjem dotace
pol. 4116 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu + 270.000

čerpání dotace
§ 3326 obnova místních památníků

pol. 5171 opravy a udržování + 270.000

Celková cena za projekt „Oprava kapliček, památníků, zvonic“ je 400.000 Kč. Práce jsou v realizaci 
a dokončeny budou do 12/2018. Spoluúčast města vyznačena v bodě 5 (úprava schváleného 
rozpočtu v běžných výdajích).

3. Úprava schváleného rozpočtu z důvodu přidělené dotace z Úřadu práce (ÚZ 13013)
OP Zaměstnanost, rozděleno dle:
zdroje financování 1    17,62 % Prostř. CZ a nástroje 104 OP Zaměstnanost
zdroje financování 5    82,38 % Prostř. EU a nástroje 104 OP Zaměstnanost

příjem dotace
pol. 4116 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

nástroj a zdroj 1041 + 5.210
nástroj a zdroj 1045 + 24.340

čerpání dotace 
§ 6171 místní správa, pol. 5011 platy zaměstnanců

nástroj a zdroj 1041 + 5.210
nástroj a zdroj 1045 + 24.340
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4. Úprava schváleného rozpočtu z důvodu přidělené dotace z Ministerstva financí na výdaje 
spojené s volbou prezidenta České republiky konané v lednu 2018 – ÚZ 98008

příjem dotace
pol. 4111 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu + 255.888

čerpání dotace
§ 6118 volba prezidenta republiky

pol. 5139 nákup materiálu + 255.888

5.  Úprava schváleného rozpočtu ve výdajích a příjmech
Příjmy

pol. 4112 dotace na státní správu + 611.700
pol. 8115 zapojení přebytku minulých let + 27.276.300

Výdaje běžné
§ 3314 knihovna

pol. 5171 výměna oken + 150.000
§ 3326 obnova místních památníků

pol. 5171 opravy a udržování (spoluúčast k dotaci) + 130.000
§ 3612 byty

pol. 5169 odměna správce v DPS I. (je zahrnuto ve mzdách) - 200.000
pol. 5169 praní pro hotelové pokoje v DPS II. (nevyužitá položka) - 15.000
pol. 5171 výměna oken v čp. 13, 67, 98 + 600.000
pol. 5171 Kněžina – úhrada oprav z prodeje podílu (bytu) + 133.000
pol. 5171 čp. 275 – sanace balkonů – 2. etapa + 1.000.000

§ 3613 nebyty
pol. 5171 čp. 8 (květinářství) – topení + 150.000

§ 6171 místní správa
pol. 5169 kniha o Týnci +500.000
pol. 5171 ob. domek Podělusy – přístřešek + 300.000
pol. 5171 ob. domek Podělusy – přístavba + 300.000

Výdaje kapitálové
§ 2219 poz. komunikace

pol. 6121 proluka u Žabů, vstup na WC v čp. 13 + 280.000
§ 2310 pitná voda

pol. 6121 vodovod a kanalizace v místních částech - projekt + 2.000.000
§ 3113 ZŠ

pol. 6121 Základní škola – krček (přístavba) + 15.000.000
§ 3419 tělových. činnost

pol. 6121 Sokolák – nová klubovna + 4.000.000
§ 3639 územní rozvoj

pol. 6130 nákup pozemku Kolonka (Janečkovi) + 1.600.000
§ 3725 komunální odpad

pol. 6121 Krusičany – skládka Vánovec (spoluúčast k dotaci) + 1.500.000
§ 5311 městská policie

pol. 6123 nové auto (bylo uhrazeno v roce 2017) - 540.000
§ 5512 hasiči

pol. 6123 nové auto SDH Týnec + 1.000.000
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6.  Fond rozvoje a rezerv (změna paragrafu)
§ 6171 místní správa, pol. 5499 dotace na studny - 500.000
§ 3639 územní rozvoj, pol. 5499 dotace na studny + 500.000
§ 6171 místní správa, pol. 6121 projekt Hlinka 2 - 300.000
§ 3639 územní rozvoj, pol. 6121 projekt Hlinka 2 + 300.000

Komentář k rozpočtovému opatření

Schválený rozpočet města na rok 2018 obsahuje především provozní položky a projekty 

rozpracované v roce 2017. Po ukončení roku jsou známé výsledky hospodaření a je tak možné 

plánovat investiční (kapitálovou) část rozpočtu.

Předložená úprava rozpočtu vychází z možnosti zapojit přebytky rozpočtů z předchozích let. 

Celkem jsou k dispozici přebytky cca 36,0 mil Kč. Při sestavování rozpočtu v prosinci 2017 bylo již 

zapojeno 3,8 mil Kč. Nyní navrhujeme zapojení dalších 27,2 mil Kč. Posilují se především stávající 

položky v rozpočtu.

Návrh změny zapojuje do rozpočtu:

 velké projekty s dotací (dostavba spojovacího krčku základní školy, revitalizace skládky 

Vánovec) 

 další projekty s dotací (oprava křížků a zvonic - Čakovice, Krusičany, Větrov, Podělusy)

 nové rozvojové položky - návrh vychází z požadavků osadních výborů, spolků, veřejnosti a 

samosprávy: dokumentace stavby vodovodu a kanalizace v místních částech, opravy bytových 

domů - výměna oken (13, 68, 97) a výměna balkonů (275), stavba klubovny na kurtech, výměna 

oken v knihovně, nové topení v čp. 8, nové vydání knihy o Týnci, modernizace obecního domku 

v Podělusích, vstup na veřejné WC v čp. 13 a přístup do hradního areálu, nové vozidlo pro SDH 

Týnec (náhrada za starou Avii)

V přebytku zůstává ještě více než 5 mil. Kč, které je možné do rozpočtu v budoucnu zapojit. 
Očekává se i vyšší výnos z daňových příjmů v rámci Rozpočtového určení daní. Z těchto zdrojů bude 
možné financovat další rozpracované projekty v případě získání dotací (bez požadavku na čerpání 
úvěrů): 
- Rybník Pecerady revitalizace
- Cisterna pro SDH Pecerady
- Chodník do Kostelce - část od staré vrátnice ke komínu (požádáno o dotaci SFŽP)
- Bezbariérový MěÚ - obřadka a zasedačka (požádáno o dotaci MMR)
- Lávka Brodce - celková rekonstrukce
- Parkoviště P+R u MěÚ

Usnesení zastupitelstva města Týnec nad Sázavou č. ZM2020/18 ze dne 19. 2. 2018:

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou schvaluje 1. rozpočtové opatření zastupitelstva města 
Týnec nad Sázavou pro rok 2018.

V Týnci nad Sázavou 8. 2. 2018
Ing. Kateřina Hrušková, vedoucí finančního odboru
Mgr. Martin Kadrnožka, starosta




