USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
14.12.2016
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 9/VII/12, 14/V/18, 16/V/12, 19/V/5, 6, 20/V/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
Nesplněno:
Vyřazeno:
Trvá: 23/V/12, 33/IV/11, 39/IV/18, 2/VII/4, 6/V/9, 9/VII/9, 10/V/4, 11/IV/18, 19, 20, 12/V/11, 12,
15/VI/13, 15, 16/V/10, 18/VI/1, 3, 6, 19/V/1, 7, 8, 20/V/1, 7,
Dlouhodobě sledované úkoly:
Nabídku společnosti Jerry Medical Engineering, s.r.o., se sídlem Dřísy, Křenek 108, okres
Mělník, PSČ 277 14, IČ: 26173352, na koupi pozemků ve vlastnictví města Stříbra, k.ú.
Stříbro, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Tachov a to:
(i)
pozemku parc.č. 1025/77
(ii)
pozemku parc.č. 3591
(iii)
pozemku parc.č. 1025/6
(iv)
pozemku parc.č. 1025/127
(v)
pozemku parc.č. 1025/128
(vi)
pozemku parc.č. st.2881.
Informaci o zpracování Územní studie obytné zóny STR-BI-1 a STR-BI-2.
Zápis z 20. jednání Finančního výboru ze dne 06.12.2016.
Zápis z 18. jednání Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení ze dne
30.11.2016.
Zápis z 17. jednání Kontrolního výboru ze dne 05.12.2016.
Zápis z 10. jednání Výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost občanů ze dne 01.12.2016.
Zápis z 10. jednáni Výboru pro zdravotnictví, sociální otázky a pečovatelskou službu ze dne
21.11.2016.

II. SCHVALUJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program jednání 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Pavel Herbst,
Mgr. Květoslava Špilerová.
Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jiří Bohuslav, Karel Neuberger, MBA, PhDr. Jitka
Soukupová.
Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení.
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2016 uvedená v příloze
č. 2 tohoto usnesení.
Dodatek č. 3 k příloze č. 33 Organizačního řádu MěÚ Zásady tvorby, použití a hospodaření se
sociálním fondem platný od 15.12.2016 uvedená v příloze č. 3 tohoto usnesení.
Poskytnutí finančního daru handicapové mládeži v celkové výši 200 tis. Kč dle smluv
z účelově přijatého finančního daru FC VIKTORIA Plzeň, a. s., uvedené v příloze č. 8 tohoto
usnesení.
Rozpočet města Stříbra na rok 2017, vycházející z rozpočtového výhledu města Stříbra,
uvedený v příloze č. 4 tohoto usnesení. Všechny příjmy a výdaje uvedené v rozpočtu města
Stříbra na rok 2017 jsou hlavní činností města Stříbra a jsou v souladu s posláním organizace.
Pravidla pro rozpočtová opatření platná od 01.01.2017 uvedená v příloze č. 5 tohoto usnesení.
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10. Závazné ukazatele pro rok 2017 ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2017 platná od
01.01.2017 uvedená v příloze č. 6 tohoto usnesení.
11. Závazné ukazatele příspěvkových organizací ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok
2017 platná od 01.01.2017, uvedené v příloze č. 7 tohoto usnesení.
12. Navržený rozpis termínů konání Zastupitelstva města Stříbra v kalendářním roce 2017,
uvedený v příloze č. 9 tohoto usnesení.

III. NESCHVALUJE:
1.
2.

Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení.

3.

Nabídku p. Davida Holečka k záměru účelového prodeje pozemků (č. 19/II/6) za cenu
400 Kč/m2 bez DPH a za kupní cenu ve výši odhadní ceny za samostatně existující budovy
v katastrálním území Stříbro.
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2016 uvedená v příloze
č. 2 tohoto usnesení.
Poskytnutí finanční dotace na rok 2017 společnosti Člověk v tísni, o. p. s., IČ 25755277.

4.
5.

Vyhlášení záměru prodeje pozemků Jerry Medical Engineering, s.r.o., se sídlem
Dřísy, Křenek 108, okres Mělník, PSČ 277 14, IČ: 26173352, na koupi pozemků ve
vlastnictví města Stříbra, v k.ú. Stříbro, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov a to:
(i) pozemku parc.č. 1025/77
(ii) pozemku parc.č. 3591
(iii) pozemku parc.č. 1025/6
(iv) pozemku parc.č. 1025/127
(v) pozemku parc.č. 1025/128
(vi) pozemku parc.č. st.2881.

IV. VOLÍ:
1.

Přísedícím u Okresního soudu v Tachově:
Bc. Jana Macáka, nar. Xxxx, bytem, Xxxx, 349 01 Stříbro,
Jiřího Černého, nar. Xxxx, bytem Xxxx, 349 01 Stříbro.

V. UKLÁDÁ:
1.

Zajistit administrativní náležitosti vyplývající z majetkoprávních úkonů schválených
Zastupitelstvem města Stříbra a zabezpečit uzavření smluv v termínech a s podmínkami
dohodnutými stranami, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení. V pracovním pořádku
zajistí vedoucí HIO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: průběžně

2.

Provést veškeré administrativní a jiné úkony ve věci žádosti prodeje pozemků společnosti
Jerry Medical Engineering, s.r.o., se sídlem Dřísy, Křenek 108, okres Mělník, PSČ 277 14, IČ:
26173352. V pracovním pořádku zajistí pí. Šůsová.
Z: starosta města
T: 14.01.2017

3.

Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok
2016. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.12.2016

4.

Zajistit administrativní náležitosti spojené s Dodatkem č. 3 k příloze č. 33 Organizačního řádu
MěÚ Zásady tvorby, použití a hospodaření se sociálním fondem platný od 15.12.2016
uvedená v příloze č. 3 tohoto usnesení.
Z: starosta města
T: 31.12.2016
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5.

Zajistit administrativní náležitosti spojené s Poskytnutí finančního daru handicapové mládeži
v celkové výši 200 tis. Kč dle smluv z účelově poskytnutého finančního daru FC VIKTORIA
Plzeň, a. s. uvedené v příloze č. 8 tohoto usnesení.
Z: starosta města
T: 31.12.2016

6.

Provést rozpis schváleného rozpočtu města Stříbra na rok 2017 dle zákona a s tím spojené
administrativní náležitosti. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: únor 2017

7.

Zajistit administrativní náležitosti spojené s neschválením žádostí o dotaci. V pracovním
pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.01.2017

8.

Zajistit administrativní náležitosti spojené se schválením Pravidel pro rozpočtová opatření
platná od 01.01.2017. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: leden 2017

9.

Všem pracovníkům MěÚ Stříbro a organizačních složek města Stříbra dodržovat schválené
závazné ukazatele ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2017.
Z: starosta města
T: 31.12.2017

10. Ředitelům PO dodržovat schválené závazné ukazatele pro příspěvkové organizace ve
schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2017, uvedené v příloze č. 7 tohoto usnesení.
Z: ředitelé PO
T: 31.12.2017
11. Provést všechny administrativní a jiné úkony nezbytné po provedené volbě přísedících
Okresního soudu v Tachově Bc. Jana Macáka, bytem Xxxx, Stříbro a p. Jiřího Černého, bytem
Xxxx, Stříbro.
Z: starosta města
T: 15.01.2017

Starosta města Stříbra :

…………………………………………
Bc. Karel Lukeš

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

……………………………. ..
Mgr. Pavel Herbst

………………………………………..
Mgr. Květoslava Špilerová
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Příloha č. 01
usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. prosince 2016

Zastupitelstvo města schvaluje:
I. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
6.
Záměr prodeje p. p. č. 3131/6 o výměře 169m2 k. ú. Stříbro pro budoucího vlastníka
sousedního pozemku pro výstavbu rod. domku. Kupní cena byla stanovena dle „Zásad pro
stanovení smluvní ceny při prodeji pozemků z majetku města Stříbra.“ ve výši 400,00 Kč/m2
včetně DPH.
a)
přesné určení nemovitosti:
p. p. č. 3131/6 o výměře 169m2 ostatní plocha k. ú. Stříbro
b)
zápis v ústředním seznamu památkově chráněných objektů:
není
c)
návrh nabídkové kupní ceny :
400,00 Kč/m2 včetně DPH s navýšením o finanční částku vydanou za
administrativní přípravu prodeje
d)
účelovost prodeje:
k rozšíření pozemku k výstavbě rod. domku, pozemek je bývalá skládka s
nefunkčním optickým kabelem
e)
finanční záruka a její výše:
bez uplatnění
f)
zřízení služebnosti:
bez uplatnění
g)
přednostní právo odkoupení zpět na město, doba trvání:
bez uplatnění

II. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA:
1.
Záměr uplatnění předkupního práva k části stavby č. p. 444 na p. p. č. 649/2 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Stříbro, který je na LV Města Stříbra.

IV. NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O SMLOUVĚ BUDOUCÍ:
1.
Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení části p. p. č. 1843/4 o výměře cca 20m2
zahrada v k. ú. Stříbro na základě Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na
pozemku vlastníka.

V.
NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ NA
ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI A PRÁVA STAVBY
1.
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene - služebnosti a právu
stavby na části p. p. č. 2503/1 k.ú. Stříbro se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem
Děčín - IV-Podmokly, Teplická 874/8 IČ:24729035 v zastoupení na základě plné moci
společností OMEXOM GA Energo, s.r.o., zastoupené paní Lenkou Vachovcovou.

1

Předpokládaná výměra věcného břemene činí celkem cca 19,25 m2, která bude upřesněna
geometrickým plánem.
Budoucí věcné břemeno se zřizuje za účelem zřízení umístění a provozování zařízení
distribuční soustavy pro stavbu: „Stříbro, TC, V Lipkách p. p. č. 2511/1, kNN“, za finanční
náhradu stanovenou dle ocenění ve výši 1.680,00 Kč s připočtením platné DPH ke dni
platby.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
I. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
1.
Záměr prodeje části st. p. č. 673/1 o výměře cca 3,7 m2 zastavěná plocha a nádvoří k.ú.
Stříbro za účelem rekultivace a následné péče o neobhospodařovanou část pozemku mezi
dvěma ploty pro manžele Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx. Kupní cena byla stanovena dle „Zásad
pro stanovení smluvní ceny při prodeji pozemků z majetku města Stříbra“ ve výši 400,00
Kč/m2 včetně DPH s navýšením o finanční částku vydanou za administrativní přípravu
prodeje.
2.
Záměr prodeje části p. p. č. 1225/1 o výměře cca 98 m2 zahrada, k.ú. Milíkov u Stříbra za
účelem rozšíření pozemku pro paní Xxxx, bytem Tachov, Xxxx. Stanovená smluvní kupní
cena při prodeji pozemků z majetku města Stříbra činí 200,00 Kč/m2 včetně DPH
s navýšením o finanční částku vydanou za administrativní přípravu prodeje.
3.
Záměr prodeje části p. p. č.
Stříbra za účelem rozšíření
Zlatníky. Stanovená smluvní
200,00 Kč/m2 včetně DPH
přípravu prodeje.

926/5 o výměře cca 140 m2 ostatní plocha k. ú. Otročín u
pozemku pro pana Xxxx, bytem Zlatníky - Hodkovice, Xxxx,
kupní cena při prodeji pozemků z majetku města Stříbra činí
s navýšením o finanční částku vydanou za administrativní

4.
Záměr prodeje části p. p. č. 1310/7 o výměře 78 m2 ostatní plocha v k. ú. Stříbro za
účelem rozšíření zahrady pro pana Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx. Kupní cena byla stanovena
dle „Zásad pro stanovení smluvní ceny při prodeji pozemků z majetku města Stříbra“ ve výši
400,00 Kč/m2 včetně DPH s navýšením o finanční částku vydanou za administrativní
přípravu prodeje.

5.
Záměr prodeje a nákupu pozemků firmy KV SAN s. r. o. se sídlem v Plzni, Keřová 320/9 –
Severní Předměstí, zastoupené jednatelem Ladislavem Pohlem, za účelem vyřešení
dopravní infrastruktury v místě.
Poptávané: část p. p. č. 3023/22 o výměře cca 546m2 ostatní plocha v k. ú. Stříbro
Nabízené: p. p. č. 3024/1 o výměře 449 m2 ostatní komunikace v k. ú. Stříbro pouze však
ve spojení s p. p. č. 2997/9 o výměře 4098 m2 ostatní plocha v k. ú. Stříbro
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III.
NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO
BŘEMENE
1.
Uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu k pozemku st. p. č. 649/3
v k. ú. Stříbro (pozemek ve správě SPÚ) přes část st. p. č. 649/2 v k. ú. Stříbro ve
vlastnictví Města Stříbra

Zastupitelstvo města ukládá:
I. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
6.
Zajistit zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 3131/6 o výměře 169m2 k. ú. Stříbro pro
budoucího vlastníka sousedního pozemku pro výstavbu rod. domku. Kupní cena byla
stanovena dle „Zásad pro stanovení smluvní ceny při prodeji pozemků z majetku města
Stříbra.“ ve výši 400,00 Kč/m2 včetně DPH.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně

II. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA:
1.
Zjistit podmínky uplatnění předkupního práva k části stavby č. p. 444 na p. p. č. 649/2
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Stříbro, který je na LV Města Stříbra.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně

IV. NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O SMLOUVĚ BUDOUCÍ:
1.
Zajistit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení části p. p. č. 1843/4 o výměře
cca 20m2 zahrada v k. ú. Stříbro na základě Smlouvy o právu k provedení stavby nebo
opatření na pozemku vlastníka.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně

V. NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ NA
ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI A PRÁVA STAVBY
1.
Zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene - služebnosti a
právu stavby na části p. p. č. 2503/1 k. ú. Stříbro se společností ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Děčín - IV-Podmokly, Teplická 874/8 IČ:24729035 v zastoupení na základě plné moci
společností OMEXOM GA Energo, s.r.o., zastoupené paní Lenkou Vachovcovou.
Předpokládaná výměra věcného břemene činí celkem cca 19,25 m2, která bude upřesněna
geometrickým plánem.
Budoucí věcné břemeno se zřizuje za účelem zřízení umístění a provozování zařízení
distribuční soustavy pro stavbu: „Stříbro, TC, V Lipkách p. p. č. 2511/1, kNN“, za finanční
náhradu stanovenou dle ocenění ve výši 1.680,00 Kč s připočtením platné DPH ke dni
platby.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
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Příloha č. 02
usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. prosince 2016

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e :
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2016
1) Konečné zůstatky v pokladnách
Příjem - správní poplatky

26 000,00 Kč
26 000,00 Kč

2) Snížení org. 207, kap. 20 Výdaje úřadu
Navýšení org. 207, kap. 20, ÚZ 98193 - Neinvestiční úč. dotace - volby do
zastupitelstva krajů

-27 024,49 Kč
27 024,49 Kč

Zastupitelstvo města Stříbra n e s c h v a l u j e :
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2016
1) Most v parku
Navýšení příjmů - věcná břemena
Navýšení příjmů - ostatní příjmy pol. 2111 - Eko Kom
Navýšení příjmů - ostatní příjmy pol. 2111
Navýšení příjmů - pronájmy pozemků
Navýšení příjmů - pronájmy
Navýšení příjmů - pokuty
Navýšení příjmů - příspěvek na pojištění lesů za rok 2015
Navýšení příjmů - příjem z pojistného plnění
Navýšení příjmů - příjem z prodeje movitého majetku
Navýšení příjmů - přeplatky minulých let
Navýšení příjmů - ostatní nedaňové příjmy pol. 2329
Navýšení příjmů - prodej bytů
Navýšení příjmů - prodej pozemků
Navýšení příjmů - správní a mistní poplatky
Navýšení příjmů - příjem z loterií
Navýšení příjmů - DPH
Navýšení příjmů - DPFO z přiznání
Navýšení příjmů - DPFO závislá činnost

Příloha č. 02 21. Změ dne 14.12.16 - Rozpočtová opatření.xls

7 577 861,00 Kč
60 168,00 Kč
105 096,00 Kč
442 000,00 Kč
142 000,00 Kč
600 000,00 Kč
260 000,00 Kč
12 585,00 Kč
159 200,00 Kč
30 200,00 Kč
102 000,00 Kč
35 473,00 Kč
43 859,00 Kč
360 215,00 Kč
180 000,00 Kč
1 858 542,00 Kč
1 000 000,00 Kč
542 276,00 Kč
1 644 247,00 Kč
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Příloha č. 03
usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. prosince 2016

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e:
Dodatek č. 3 k příloze č. 33
Organizačního řádu MěÚ

Zásady tvorby, použití a hospodaření se sociálním fondem
1.
Odst. 5 Popis činnosti a postupů, bod 5.3.6. Kultura, tělovýchova a sport se
přidává text za poslední odrážku:
- pořádání posezení se spolupracovníky a přáteli
2.

Oblast platnosti:

2.1. Zásady jsou určeny pro vnitřní potřebu města Stříbra a jsou závazné pro všechny jeho
zaměstnance.
2.2. Zásady nabývají účinnosti 15. prosince 2016.
3.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
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Příloha č. 04
usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. prosince 2016

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e :

ROZPOČET

2 0 1 7 VČETNĚ FONDŮ
NR

v tis. Kč

I. PŘÍJMY CELKEM

145 040,37

daňové
nedaňové
kapitálové
dotace neinvestiční

110 370,00
17 398,40
150,00
17 121,97

II. VÝDAJE CELKEM

144 304,63

z toho

z toho

CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY
KAPITÁLOVÉ

129 738,63
14 566,00

III. SALDO: příjmů a výdajů

735,74

IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM

-735,74

a) splátky půjček (další výdaje)

položka

- splátka půjčky náměstí

8124

-889,66
-889,66

b) půjčky, úvěry

0,00

c) použití ost.fondů
- použití FRBMS
- použití sociálního fondu

d) použití volných prostředků

23615
23610

153,92
0,00
153,92
0,00

(krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)

0,00

Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček)
Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol. 8901)
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ROZPOČET

2 0 1 7 bez fondů

v tis. Kč

I. PŘÍJMY CELKEM
z toho

NR
142 516,70

bez fondů

daňové
nedaňové
kapitálové
dotace neinvestiční
dotace investiční

110 370,00
16 298,40
150,00
15 698,30
0,00

II. VÝDAJE CELKEM

141 627,04

bez fondů

CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY
z toho

127 821,04

běžné

126 423,38

REZERVA MĚSTA
REZERVA RADY
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ. A MIMOŘ. UDÁLOSTI
ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT
ÚČELOVÁ REZ. - DOTACE A FINANČNÍ DARY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY

1 100,66
100,00
100,00
60,00
37,00

KAPITÁLOVÉ

13 806,00

III. SALDO: příjmů a výdajů

bez fondů

889,66

IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM

bez fondů

-889,66

a) splátky půjček (další výdaje)
- splátka půjčky náměstí

položka
8124

-889,66
-889,66

b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů
c) použití volných prostředků

0,00
0,00

(krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) bez fondů

Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček)

0,00

Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů:
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PŘÍJMY
1. třída - daňové
2. třída - nedaňové
3. třída - kapitálové
4. třída - dotace

příjmy celkem

110 370,00
16 298,40
150,00
15 698,30

142 516,70

VÝDAJE
5. třída - běžné výdaje
Závazné ukazatele č. 1 až 15 (běžné i kapitálové výdaje)
ZU 1

2 000,00

org. 207x Výdaje úřadu - kap. 99 (výdaje úřadu - energie, služby, údržba)
org. 207x Výdaje pečovatelské služby - kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzdových

2 200,00

org. 207x Výdaje úřadu - kap. 20 (materiál, poštovné, cestovné, výdaje spojené s volbami, výdaje nad
rámec dotací na volby ...)

org. 207x Výdaje města a úřadu - kap. 33 (výdaje spojené s vozidly)

700,00

Mzdové výdaje - kap. 19 (úřad, město, PS, OS ZZ, MP a zastup.)
Výdaje HIO - kap. 08 (dopravní značení; majetek úřadu včetně likvidace úřadu; likvidace majetku OS

ZU 5

JSDH; likvidace majetku KD, pojištění včetně org. složek; poplatky rádio, televize)

Výdaje za výpočetní techniku, telefony, kamery, sítě - kap. 16 (město, úřad, OS JSDH a MP)

ZU 6

Výdaje starosty - kap. 02 (mzdy kamerový systém, propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře,

ZU 7

sportu, komise pro kult. a sport; VD ....)

Výdaje HIO - kap. 04 (hřbitov, správa byt. a nebyt. jednotek, zálohy do FO, vynětí z ZPF..)

ZU 8

Výdaje HIO - kap. 09 (mobiliář, byty, opravy majetku, vánoční výzdoba, čistění košů, Minorit.zahrady, VO,

ZU 9

1 200,00
500,00

pokladen k 31.12.)

ZU 4

423,00

org. 207x Výdaje města a úřadu - kap. 31 (právní záležitosti; sociální pohřby)

Výdaje města kap. 14 a pokladny (výdaje města včetně DPH, org. 1 podíly k dotacím a zůstatky

ZU 3

101 090,00

org. 612 - Zpracování PD k investičním akcím a opravám

výdajů)

ZU 2

126 423,38

hřiště, WC, cyklocentrum, ledová plocha, zeleň, právní služby, údržba parku, místní části ..)

ZU 10

Výdaje OŽP - kap. 17 (odpad, skládky, studně…)

ZU 11

Výdaje OŽP - kap. 30 (lesy, myslivost, rybářství, útulek)

ZU 12

Výdaje HIO - kap. 32 (komunikace, vpustě, oprava budov úřadu, bývalé kasárna..)

3 025,00
41 278,00
1 102,50
1 728,50
829,00
3 043,00
17 513,00
7 720,00
150,00
13 666,00

Výdaje OVÚP - kap. 05 (graf. inf. systém, doprava - poradenská a tech. činnost, revize ÚP, územní

ZU 13

50,00

podklady, dělení pozemků)

ZU 14

Výdaje krizového řízení - kap. 15 (krizové řízení a požární ochrana, bezpečnostní dobrovolník)

ZU 15a

Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd. nákladů)

ZU 15b

OS JSDH - kap. 25 (provoz hasičárny, bez telefonů; cvičiště)

811,00

ZU 15c

Městská policie - kap. 34 (bez mzdových nákl., telefonů; odtah autovraků a odchyt zvířat)

397,00
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22 doprava
176 D - BESIP
276 MHD
279 D - kraji na dopravní obslužnost

23 - vodní hospodářství

2 124,21
12,00
1 881,69
230,52

80,00

231 Správa a údržba rybníků

31 + 32 - vzdělávání
110
134
305
306
310
311
312
316
317

FD - Sdružení rodičů při gymnáziu a OA
FD - Sdružení rodičů ZŠ Mánesova
ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity
ZUŠ Stříbro - příspěvek od města
MŠ - příspěvek od města
ZŠ Mánesova - příspěvek od města
ZŠ Gagarinova - příspěvek od města
ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy
ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy

33 kultura
111
113
114
115
117
119
123
126
153
154
155
156
157
204
553
554
290x
2970

D - Zlatíčka ze Stříbra
FD - Divoch
D - Český svaz chovatelů
D - Hornicko-historický spolek Stříbro
D - Spolek STROM
FD - Stříbrský veterán club
D - Dolníci města Stříbra
D - Asociace malých debrujárů ČR
D - Privilegovaný měšťanský střelecký sbor Stříbro
FD - Michal Sůva - Majáles 2017
D - Občané Lhoty u Stříbra
FD - Miroslav Löbl Suchel, Martin Svoboda, Jiří Pitoňák - bunkry
FD - Jiránek - Fotoklub MKS
SPOZ včetně mzdových nákladů
Městské muzeum - příspěvek od města
MKS - příspěvek od města
Zeď sv. Petra - podíl k dotaci
NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže

34 TV a zájmová činnost
112
116
120
124
138
141
142
158
159
160
161
162
163
178
336

D - TJ Baník
D - HC Buldoci
D - Zápas Stříbro
D - Automotoklub Stříbro
D - Český kynologický svaz ZKO Stříbro - 057
FD - Sportovní sdružení Tachovska - sportovec roku
FD - Ing. Hrábek
D - Ing. Miroslav Klauber
FD - Lukáš Novák
FD - L. Žižková
FD - Rudolf Weschta
FD - Jakub Kos
D - Dominik Kučeřík, Stříbro
FD - na vejšlap - Kladruby, Kostelec, Hněvnice á 3 tis. Kč
DDMS - příspěvek od města
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80,00

9 935,00
10,00
5,00
45,00
460,00
2 298,00
3 517,00
3 540,00
30,00
30,00

9 408,00
25,00
10,00
20,00
25,00
20,00
5,00
10,00
15,00
15,00
3,00
5,00
5,00
10,00
120,00
3 497,00
4 393,00
1 130,00
100,00

3 053,50
800,00
30,00
30,00
15,00
17,00
10,00
1,00
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
15,00
3,00
2 113,50
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35 zdravotnictví
102
143
144
145
147
151

573,00

D - ZZS PK (LSPP = zdravotní sestra + přístroj)
FD - Hospic sv. Jiří
FD - Svaz tělesně postižených Stříbro
FD - Svaz postižených civilizačními chorobami
FD - Hospic sv. Lazara
FD - Centrum pro zdravotně postižené PK

36 komunální rozvoj

540,00
10,00
5,00
5,00
10,00
3,00

85,00

282 REPREFOND MÍSTOSTAROSTY
900 REPREFOND STAROSTY

43 sociální péče
104
180
202
207
208

35,00
50,00

1 781,00

D - Farní charita
FD - Středisko výchovné péče Domažlice
Klub důchodců
Právní ochrana dětí - neinvestiční účelová dotace 13011
Soc. hospitalizace, pomoc, ost. péče + záloha na drobná vydání (záchyt)

63 finanční operace
52 Příspěvek do Sociálního fondu

6. třída - kapitálové výdaje

400,00
5,00
117,00
1 250,00
9,00

1 423,67
1 423,67

13 806,00

kapitálové výdaje

13 806,00

22 doprava

10 000,00

461x Rekonstrukce ul. Plzeňská

31 + 32 - vzdělávání
310
312
539x
637x

MŠ - příspěvek na investice - sporák
ZŠ Gagarinova - příspěvek na investice - konvektomat
MŠ - přístřešky nad pískoviště
MŠ - tech. zhod. MŠ Soběslavova - internet

33 kultura,církve a sdělovací prostředky
554 MKS - příspěvek na investice - program - podíl k dotaci
REZERVA MĚSTA
REZERVA RADY
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ. A MIMOŘ. UDÁLOSTI
ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT
ÚČELOVÁ REZ. - DOTACE A FINANČNÍ DARY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY

CELKEM
výdaje

REZERVY

c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové)
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10 000,00

576,00
105,00
300,00
71,00
100,00

100,00
100,00
1 100,66
100,00
100,00
60,00
37,00

1 397,66

140 229,38

Stránka 5

SOCIÁLNÍ FOND - 236 10
CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND
CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND

SALDO: příjmů a výdajů SF

1 423,67
1 577,59

-153,92

FRBMS - 236 15
CELKEM PŘÍJMY - FRBMS
CELKEM VÝDAJE - FRBMS

SALDO: příjmů a výdajů FRBMS
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1 100,00
1 100,00

0,00
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Příloha č. 05
usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. prosince 2016

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e:

PRAVIDLA PRO ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ platná od 01.01.2017

I.
Kompetence k jednotlivým druhům rozpočtových opatření
ve schváleném rozpočtu města Stříbra
1. Rozpočtová opatření související:






s nebezpečím vzniku rozpočtového schodku
s vázáním rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových
příjmů a těmito opatřeními se objem rozpočtu snižuje
s použitím nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem
nezajištěných výdajů a těmito opatřeními se zvýší celkový objem rozpočtu vyjma článku I,
odst. 4, odrážky čtyři a pět
s uvolňováním prostředků z rezervy města na novou akci v rozpočtu
s přesunem rozpočtových prostředků v rámci třídy kapitálové výdaje, při němž se
jednotlivé výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem a schválený
rozdíl celkových příjmů a výdajů v souvislosti se zařazením nové investiční akce

schvaluje vždy zastupitelstvo města.
2. Rozpočtová opatření související:












s přesunem rozpočtových prostředků mezi jednotlivými závaznými ukazateli (běžnými i
kapitálovými), při němž se jednotlivé výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich
celkový objem a schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, pokud nedojde k doporučení
rady schválit zastupitelstvem, vyjma zařazení nové investiční akce nebo nové
neinvestiční akce
s ukončením investiční a neinvestiční akce a přesunem zbývajících prostředků do
rezervy města nebo na akci v rozpočtu
s navýšením výdajů u schválených akcí do výše 100 tis. Kč celkem za kalendářní rok
z rezervy rady nebo města, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových výdajů a
schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů
s poskytováním věcných darů v hodnotě do 20 tis. Kč z rezervy rady nebo z již zařazené
akce, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových výdajů a schválený rozdíl celkových
příjmů a výdajů
s poskytováním dotace a darů cizím organizacím, které město nezřídilo nebo nezaložilo
či občanům do výše 50 tis. Kč z rezervy rady, z účelové rezervy na dotace a dary cizím
subjektům nebo z již zařazené akce, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových
výdajů a schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů
s poskytováním darů organizacím, které město zřídilo nebo založilo do výše 20 tis. Kč
z rezervy rady, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových výdajů a schválený rozdíl
celkových příjmů a výdajů
s přesunem peněžních prostředků z neinvestičního příspěvku příspěvkových organizací
města Stříbra na investiční příspěvek příspěvkové organizace města Stříbra a naopak,
aniž by se změnil schválený rozdíl celkových výdajů a schválený rozdíl celkových příjmů
a výdajů
přecházející akce z jednoho roku do druhého

schvaluje vždy rada města.
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3. Rozpočtová opatření související:



s účelovou rezervou pro krizová opatření a mimořádné události
s účelovou rezervou pro ochranu zvířat

schvaluje vždy starosta města a předkládá 1x ročně za uplynulý kalendářní rok
zastupitelstvu jejich přehled na vědomí

4. Rozpočtová opatření související:







s přesunem rozpočtových prostředků v rámci závazných ukazatelů stanovených pro
příslušný kalendářní rok, při němž se jednotlivé výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se
změnil jejich celkový objem a celková výše schváleného závazného ukazatele
s přesunem rozpočtových prostředků v rámci nákladů a výnosů v hlavní činnosti u
příspěvkových organizací zřízených městem, kde nebyla zastupitelstvem města
stanovena závaznost
s přesunem rozpočtových prostředků v rámci příjmů, při němž se jednotlivé příjmy
navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem
s účelovými dotacemi (je dáno přesné použití ve výdajích), při němž se jednotlivé příjmy
a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů
s přijatými účelovými dary (je znám přesný účel použití daru), při němž se jednotlivé
příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových příjmů a
výdajů
s daní z příjmu, kterou platí město, při němž se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem
ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů

a) schvalují vždy před čerpáním prostředků a předkládají finančnímu odboru
Městského úřadu ve Stříbře k evidenci a zaúčtování podle časové
posloupnosti:
 odpovědní zaměstnanci města Stříbra podle organizačního řádu a
podpisového vzoru na příslušný kalendářní rok
 ustanovení vedoucí organizačních složek města Stříbra dle statutu a
podpisového vzoru na příslušný kalendářní rok
 ředitelé organizací zřízených městem Stříbrem
b) u účelových dotací a účelových darů finanční odbor Městského úřadu ve
Stříbře předkládá 1x ročně za uplynulý kalendářní rok zastupitelstvu jejich
přehled na vědomí

II.
Odpovědnost za čerpání rozpočtu


u organizačních složek

- vedoucí organizačních složek města Stříbra, pokud
jsou zaměstnanci města Stříbra,
- starosta města Stříbra u OS, kde vedoucí OS není
zaměstnanec města Stříbra,
- tajemník MěÚ Stříbro u mzdových prostředků OS, kde
jsou zaměstnanci města Stříbra



u příspěvkových organizací

- ředitelé příspěvkových organizací města Stříbra

 u ostatních akcí a organizací
- odpovědní
zaměstnanci
města
Stříbra
dle
organizačního řádu a (závazných ukazatelů)
podpisového vzoru pro příslušný kalendářní rok
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III.
Pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu čerpání rozpočtu provádí




u organizačních složek
obcích
u příspěvkových organizací
u ostatních akcí a organizací
(závazných ukazatelů)

podle zřizovacích listin a dle zák. č. 128/2000 Sb., o
pověřený zaměstnanec města Stříbra
kontrolní výbor zastupitelstva města Stříbra

IV.
Způsob zpracování rozpisu schváleného rozpočtu města Stříbra




Závazné ukazatelé se stanovují a jsou schvalovány vždy při schválení rozpočtu na
příslušný kalendářní rok.
Rozpis závazných ukazatelů podle podrobné rozpočtové skladby se provádí neprodleně
po schválení rozpočtu města Stříbra na příslušný kalendářní rok.
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Příloha č. 06
usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. prosince 2016

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e:

Stanovení závazných ukazatelů na rok 2017
Závazné ukazatele pro běžné a kapitálové výdaje:
1) závaznými ukazateli jsou celkové částky schválené v rozpočtu na rok za jednotlivá
trojmístná čísla organizací, dohromady běžné i kapitálové výdaje, vyjma závazných
ukazatelů stanovených v odstavci 2) až 15), pokud není u čísla organizace ÚZ (tzn.
účelový znak pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní
úrovně), které je samostatným závazným ukazatelem, jež nelze překročit. Určující pro
závazný ukazatel je první trojčíslí ve čtyřmístném označení (závazný ukazatel je
stanoven prvními třemi čísly v čtyřmístném označení investiční nebo neinvestiční akce.
První tři čísla označují akci, poslední číslo v čtyřmístném označení značí rozlišení dle
jednotlivých částí akce (např. dotace, daru, smlouvy či druhu TI podle potřeby); př. číslo
organizace 291x - tzn. závazný ukazatel jsou všechny části 2910 – 2919.
2) závaznými ukazateli u organizace číslo 207x (výdaje města a městského úřadu) je
celková suma schválená na rok za jednotlivá čísla kapitol (viz platný podpisový vzor),
dohromady s kapitálovými výdaji vyjma odstavce 3) – 06).
3) u organizace číslo 207x, kapitola 14 (výdaje města a DPH), organizace č. 01 kapitola 14
(podíly k dotacím) a konečné zůstatky pokladen na položce 5182 k 31.12. je závazným
ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu na rok, všechny tyto organizace
dohromady včetně konečného stavu pokladen pol. 5182 k 31.12., společně
s kapitálovými výdaji.
4) u kapitoly č. 19 (tajemník MěÚ) za organizaci č. 207x (mzdové výdaje městského úřadu,
města, PS a ost. výdaje související s pracovníky), organizaci č. 206 (mzdové výdaje
zastupitelstva a ost. výdaje související se zastupiteli), organizaci č. 203 (mzdové výdaje
OS ZZ a s tím související výdaje) a organizaci č. 222 (mzdové výdaje Městské policie a
s tím související výdaje) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu
na rok za kapitolu 19, všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými
výdaji.
5) u kapitoly č. 08 za organizaci č. 207x (majetek úřadu; likvidace majetku; pojištění;
spoluúčasti při újmách na zdraví občanů hrazené pojišťovnou; poplatky rádio a televize),
organizaci č. 205 (výdaje na likvidaci majetku OS JSDH), organizaci č. 202 (výdaje na
likvidaci majetku Klubu důchodců), organizaci č. 222 (majetek MP, výdaje na likvidaci
majetku Městské policie) a org. 90 (komunikace – dopravní značení) je závazným
ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 08, všechny tyto
organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
6) u kapitoly č. 16 (informatik MěÚ) za organizaci č. 207x (výpočetní technika, telefony a
s tím související výdaje); organizaci č. 205 (výdaje za telefony OS JSDH a s tím
související výdaje); organizaci č. 222 (výdaje za telefony Městské policie); organizaci
529x Kamerový systém a organizaci 418x Metropolitní síť je závazným ukazatelem
celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 16, všechny tyto jmenované
organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
7) u organizace číslo 222, 280, 912, 913, 914, 930, 931, 932, 933, 935 – kapitola 02 (mzdy
– kamerový systém; organizační zajištění akcí pořádaných Výborem pro kulturu a sport;
VD – Vánoční míle – ceny pro mládež; ocenění trenérů mládeže a dobrovolných
pracovníků s mládeží; VD pro fyzické osoby za odběr krve – Červený kříž; reprezentace
úřadu a města v oblasti kultury; reprezentace úřadu a města v oblasti sportu; věcné
ocenění v soutěžích pro děti; propagace města; běh historickým Stříbrem včetně
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memoriálu Petra Bursíka – VD a FD;) je závazným ukazatelem celková částka schválená
v rozpočtu na rok za kapitolu 02, všechny tyto organizace dohromady, společně s
kapitálovými výdaji.
8) u organizace číslo 73, 75, 95, 210, 395, 445 – kapitola 04 (správa hřbitova; správa
bytových a nebytových jednotek; zálohy do fondu oprav; výdaje města spojené
s prodejem či pronájmem bytů, pozemků nebo domů; vynětí ze ZPF; nezbytně nutné
výdaje města spojené s ohrožením života či majetku obyvatel;) je závazným ukazatelem
celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 04, všechny tyto organizace
dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
9) u organizace číslo 65, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 79, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 211, 215,
220, 230, 232, 519, 583x – kap. 09 (mobiliář města; oprava a údržba semaforů; provoz a
údržba kašen a jižní zahrady; provoz a drobná údržba WC; správa za zabezpečení VPS
ostatní služby; veřejné osvětlení; instalace a sejmutí vánoční výzdoby; čistění
odpadkových košů; údržba veřejné zeleně; údržba bytových domů ve správě SMMS
s.r.o; sportovní a dětská hřiště; oprava a údržba majetku města vyjma bytových domů;
správa a údržba Minoritských zahrad; náklady spojené s provozováním výtahů v DPS;
údržba veřejné zeleně v místních částech; výdaje města – právní služby HIO;
cyklocentrum Lhota – provoz; hřiště s ledovou plochou – provoz + údržba; výdaje města
– elektrická energie; údržba parku; zprostředkování výběrových řízení; výdaje místních
částí) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu
09, všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
10) u organizace číslo 50, 77, 84, 227, 228, 235, 463 – kap. 17 (likvidace černých skládek;
svoz odpadu velkoobjemových kontejnerů; provoz skládky Šibeník; sběr a svoz odpadů;
OŽP - výdaje spojené s činností odboru v rámci státní správy týkající se životního
prostředí; monitoring kasáren ŽP; oprava a čištění studní v majetku města je závazným
ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 17, všechny tyto
organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
11) u organizace číslo 225, 226, 229 – kap. 30 (lesní osnovy; OŽP - státní správa lesů,
myslivost, rybářství; provoz karanténního zařízení a výdaje spojené s umístěním zvířete
do útulku) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu na rok za
kapitolu 30, všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
12) u organizace číslo 62, 63, 64, 66, 69, 492, 533x – kap. 32 (komunikace – úklid vozovek,
chodníků, pěších zón, schodů; provoz náměstí; zimní údržba a pohotovost; opravy
komunikací a chodníků; údržba, čištění a oprava vpustí; oprava budov úřadu; provoz
bývalých kasáren) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu na rok
za kapitolu 32, všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
13) u organizace číslo 438, 440, 479, 508, 603 – kap. 05 (grafický informační systém;
doprava, poradenská a technická činnost; revize ÚPN SÚ Stříbro; územně analytické
podklady; dělení pozemků) je závazným ukazatelem celková částka schválená
v rozpočtu na rok za kapitolu 05, všechny tyto organizace dohromady, společně s
kapitálovými výdaji.
14) u organizace číslo 200 (krizové řízení a požární ochrana) a org. 321x (bezpečnostní
dobrovolník) – kap. 15 je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu na
rok za kapitolu 15, všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
15) závazné ukazatele pro organizační složky Města Stříbra:
a) OS Zdravotnické zařízení (org. 203) – závazným ukazatelem je celková suma
schválená v rozpočtu na rok za jednotlivá čísla kapitol, vyjma kap. 19, kde je závazný
ukazatel stanovený dle odst. 4, dohromady s kapitálovými výdaji.
b) OS JSDH (org. 205, 256) – kap. 25 – závazným ukazatelem je celková částka
schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 25, všechny tyto organizace (org. 205 –
výdaje JSDH; org. 256 – cvičiště JSDH) dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
c) Městská policie (org. 221, 222) – kap. 34 – závazným ukazatelem je celková částka
schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 34, všechny tyto organizace (org. 222 –
výdaje Městské policie; org. 221 – odtah autovraků a odchyt zvířat) dohromady,
společně s kapitálovými výdaji.
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Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Města Stříbra:
1)

stanoveným závazným ukazatelem pro příspěvkové organizace je neinvestiční
příspěvek, příspěvek na odpisy, investiční příspěvek, účelové příspěvky, výsledek
hospodaření a objem mzdových prostředků v hlavní činnosti. Podle specifik jednotlivých
příspěvkových organizací lze stanovit ukazatele technického směru, pokud možno
v návaznosti na ekonomické ukazatele.

2)

závazné ukazatele pro PO jsou stanoveny samostatně.
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Příloha č. 07
usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra 14.12.2016

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÝCH
MĚSTEM STŘÍBRO
na rok 2017
Dům dětí a mládeže města Stříbra
Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
z toho: příspěvek na odpisy
b) Účelový příspěvek
c) Odvody do rozpočtu zřizovatele
Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

2 113,50 tis. Kč
110,44 tis. Kč
0
tis. Kč
0
tis. Kč
0
500

tis. Kč
tis. Kč

Městské muzeum Stříbro
Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
z toho: příspěvek na odpisy
b) Odvody do rozpočtu zřizovatele
z toho: odvody odpisů

3 497
tis. Kč
195,38 tis. Kč
0
tis. Kč
0
tis. Kč

Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

0
1 726

tis. Kč
tis. Kč

Městské kulturní středisko ve Stříbře
Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
z toho příspěvek na odpisy
b) Odvody do rozpočtu zřizovatele
z toho: odvod odpisů
c) Příspěvek na investice (program pro knihovnu)

4 393
tis. Kč
233,55 tis. Kč
0
tis. Kč
0
tis. Kč
100
tis. Kč

Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

0
1 768

tis. Kč
tis. Kč

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039
Závazný ukazatel: a)Provozní příspěvek celkem
z toho odpisy
b) Odvody do rozpočtu zřizovatele
z toho: odvod odpisů
c) Příspěvek na investice (konvektomat)
d) Účelový příspěvek - mimoškolní aktivity
Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

3 540
tis. Kč
528,50 tis. Kč
0
tis. Kč
0
tis. Kč
300
tis. Kč
30
tis. Kč
0
100

tis. Kč
tis. Kč

Základní škola Stříbro, Mánesova 485
Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
z toho příspěvek na odpisy

3 517
tis. Kč
183,17 tis. Kč

b) Odvody do rozpočtu zřizovatele
z toho odvod odpisů
c) Příspěvek na investice
d) Účelový příspěvek – na mimoškolní aktivity
Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

0
0
0
30

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

0
40

tis. Kč
tis. Kč

Mateřská škola Stříbro
Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
z toho: příspěvek na odpisy
b) Odvody do rozpočtu zřizovatele
z toho: odvod odpisů
c) Příspěvek na investice (sporák Soběslavova)
Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

2 298
tis. Kč
192,70 tis. Kč
0
tis. Kč
0
tis. Kč
105
tis. Kč
0
50

tis. Kč
tis. Kč

Základní umělecká škola, Stříbro
Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
z toho: příspěvek na odpisy
b) Odvody do rozpočtu zřizovatele
c) účelový příspěvek na mimoškolní činnost
Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

460
tis. Kč
1,80 tis. Kč
0
tis. Kč
45
tis. Kč
0
75

tis. Kč
tis. Kč

Průběh čerpání provozních příspěvků a investičních dotací z rozpočtu města bude stanoven
individuálně pro jednotlivé organizace. Schválené rozpočtové změny ve schváleném rozpočtu
města Stříbra na rok 2017 a schválené změny v odpisových plánech, které budou u těchto
organizací do konce roku 2017 provedeny, budou i změnou závazných a ostatních
ukazatelů organizací.
Zpracoval: Macák

Příloha č. 9
usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. prosince 2016

ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
Termíny jednání Zastupitelstva města Stříbra pro rok 2017:
25. leden; 1. březen; 19. duben; 24. květen; 21. červen; 20. září; 8. listopad; 13. prosinec 2017

