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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Chropyně 

I. schvaluje 

Rozpočtové opatření č.1 v roce 2018 města Chropyně. 

 
Důvodová zpráva: 

Na základě aktuálních potřeb je zpracováno 1. rozpočtové opatření v roce 2018. Tímto rozpočtovým opatře-
ním se upravuje oblast příjmů a financování ve výši 12.628.600 Kč a výdajů ve stejné výši. 

 

Příjmy:  

1 Daňové příjmy 

Daňové příjmy je možné navýšit díky lepšímu plnění především díky dani z hazardních her. Daň z příjmů PO za 
obec je upravena ve stejné výši i ve výdajích 

 

2 Nedaňové příjmy 

U nedaňových příjmů jde o navýšení.  

 

3 Kapitálové příjmy 

Příjmy z prodeje pozemků budou vyšší díky zájmu o stavební pozemky na Podlesí. 

  

4 Dotace 

Byla přijata část dotace na projekt Automatizované elektronické podání v samosprávě - pokrytí části nákladů 
na vypracování studie proveditelnosti. 

Na základě podané žádosti byla schválena zastupitelstvem Zlínského kraje finanční podpora ze státní rozpoč-
tu na rok 2018 ve výši 1.200.000,- Kč k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro 
rok 2018 - Pečovatelské služby města Chropyně)  

Nákup nové CAS 

Dotace na cisternovou automobilovou stříkačku ve výši 2,5 mil. Kč dotací poskytne před realizací MV ČR 
z Fondu zábrany škod a dotací. 0,5 mil poskytne Zlínský kraj po vyúčtování realizace.  

 

Financování: 

Schválený rozpočet počítal s převodem prostředků z roku 2017 do roku 2018 ve výši 17.167.300 Kč. Tímto 
rozpočtovým opatřením se převádí navíc 6.990.400 Kč.  

Dále je převeden zůstatek sociálního fondu pro potřeby čerpání sociálního fondu v roce 2018. 

 

Výdaje:  

2 Průmyslová a ost. odvětví 

2212 6322 Investiční transfery spolům                                                                                          + 50 000 Kč 
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Spolku Lužňáci, z.s. byl v loňském roce schválen příspěvek ve výši 50 tis. Kč na realizaci projektu rekonstruk-
ce/stavba nové lávky k Josefínce přes Malou Bečvu. Tento příspěvek nebyl čerpán, proto je na základě žádosti 
spolku převeden do rozpočtu roku 2018.  

 

35 Zdravotnictví 

3549 5229 Neinv.transfery zdrav. a soc. org.     + 100 000 Kč 

Vzhledem k tomu, že tato položka určená na finanční podporu subjektů poskytujících sociální a zdravotnické 
služby občanům města nebyla řadu let navyšována, přestože náklady poskytovatelů služeb neustále vzrůsta-
jí, navrhujeme položku navýšit o 100.000 na celkových 300.000 Kč. Největším příjemcem dotace z této polož-
ky jsou poskytovatelé služeb v domovech důchodců, kde je pečováno o bývalé občany našeho města. 

 

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 

3631 5171 Veřejné osvětlení Chropyně - oprava                + 200 000 Kč  

Jedná se o odstranění závady na kabelovém vedení, opravu 3 ks stožárů a světel na nám. Svobody, včetně 
doplnění osvětlení dětského hřiště na Hradě. 

3631 6121 Veřejné osvětlení Chropyně – EFEKT 2018                                                            + 1 500 000 Kč 

Navýšení částky na II. etapu výměny světel, vycházející z odhadu nákladů uvedených v žádosti o dotaci. Na 
základě naší žádosti a doporučení hodnotitelské komise předpokládáme, že nám bude poskytnuta dotace ve 
výši 967.660,00 Kč.  

3633 6121 Infrastruktura Podlesí       + 500 000 Kč 

Provedení terénních úprav v lokalitě Podlesí, ve které jsou prodávány pozemky pro stavbu rodinných domů. 

3636 6130 Územní rozvoj – pozemky Nádražní                        + 4 230 000 Kč 

Zejména ve vztahu ke strategickým aktivitám města Chropyně v Nádražní ulici a v prostoru Zádních dílů, dále 
pak v souladu s potřebou získávat do vlastnictví pozemky na veřejných prostranstvích, jež dosud městu Chro-
pyni nepatří, je třeba zajistit nezbytné finanční prostředky na výkupy pozemků. V těchto souvislostech se 
předpokládají a jsou dohodnuté nákupy pozemků od ČD, a. s., manželů  a pana  
v Nádražní ulici, dále pak se předpokládá odkoupení pozemků od Gas Net, s. r. o. a bylo by účelné, aby byl 
získán do vlastnictví i pozemek před bytovým domem č. p. 629 – 630 na Tyršové ulici. Požadovaná částka je 
navržena s rezervou na další předpokládané nákupy.  

3632 6121 Pohřebnictví         + 50 000 Kč 

Na konci měsíce února je tady už potřeba platit druhý sociální ohřeb (dohadované náklady celkem za letošní 
první dva měsíce je 22.000 Kč) a očekáváme, že těchto případů bude v letošním roce více, o kompenzaci z 
ministerstva pro místní rozvoj je možné požádat až po řádně ukončeném dědickém řízení 

 

37 Ochrana životního prostředí 

3729 6121 Kompostárna – I.etapa, sociální zázemí                 +1 100 000 Kč 

K rozpočtované částce je přidán převod akce z loňského roku, kdy bylo provedeno výběrové řízení. Částka je 
upravena dle ceny z tohoto VŘ. Jedná se o provedení studny, jímky, el.přípojky a osazení sanitární buňky. 

 

4 Sociální věci 

4351 6121, 6123 Investice-Pečovatelská služba                  + 1 300 000 Kč   
V loňském roce město Chropyně požádalo o dotaci „Zvýšení kvality a dostupnosti Pečovatelské služby města 
Chropyně“, která nám byla přidělena rozhodnutím o poskytnutí dotace ve výši 1.203.561,29 Kč. Dotace je 
poskytována až po ukončení akce a jejím vyúčtování. V rámci akce dojde k pořízení automobilu pro pečovatel-
ky a k opravě prostor, které tvoří zázemí pečovatelek. 

5137 DHM          + 265 000 Kč 

Navýšení na pořízení nábytku a dalšího vybavení do zrekonstruovaných prostor střediska pečovatelské služ-
by, nákup kompenzačních pomůcek – nafukovací vana na postel, polohovací zdravotní postel, chodítko, prač-
ka apod.  

 

5 Bezpečnost státu  

5512 6123 Nákup CAS                   + 3 000 000 Kč 

Jedná se o navýšení částky na pořízení nové CAS, které bude kompenzováno dotací MV ČR z Fondu zábrany 
škod a dotací, kterou poskytne Zlínský kraj. Tím se sníži náš podíl. o 200 000 Kč. 
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61 Státní správa, územní samospráva 

6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu      + 218 000 Kč 

Navýšení představuje z části zapojení zůstatku sociálního fondu k 31.12.2017 do rozpočtu (který je převážně 
tvořen nečerpanými rezervami na sociální výpomoci) a z části navýšením o 0,5 % schválenými na prosincovém 
zasedání zastupitelstva 

 

63 Finanční operace  

V rezervě zůstává schválená částka ve výši 1.000 Kč upravena o částku přijatého transferu ve výši 
108.900 Kč. Veškeré převody prostředků z loňského roku jsou zapojeny do rozpočtu. 

Město obdrželo dotaci na projekt Automatizované elektronické podání v samosprávě ve výši 108.900 Kč (viz 
příjmy). Souběžně žádalo o dotaci na projekt Transparentní úřad, který však dotaci nezískal a je zřejmé, že ani 
nezíská. Tyto projekty jsou částečně provázané. Z tohoto důvodu, a dále s ohledem na vývoj portálu občana 
ministerstvem vnitra a vývoje modulů stávajícího informačního systému GINIS, dojde s největší pravděpodob-
ností k odmítnutí dotace a realizaci z vlastních prostředků, neboť by původní projekt doznal zásadních změn. 
Nicméně všechny možnosti jsou prověřovány.   

 

 





Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2017 města Chropyně bylo schváleno dne

Zveřejněno podle § 17, odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  od 




