
Rozpočet 2019  

Rozpočet na rok 2019 je členěn ve smyslu vyhlášky 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, dle 

druhového třídění příjmů a odvětvového třídění výdajů. 

V členění podle rozpočtových oddílů, paragrafů, položek v tis. Kč je rozepisován do úlohy účetnictví, 

výkaznictví, rozpočet. 

Pravidlo vyrovnanosti příjmů a výdajů je zachováno, výše v příjmové a výdajové části činí Kč 

276 693 tis. 

PŘÍJMY 

Daňové výnosy 

Výnosy daní – vychází ze skutečnosti roku 2018 s ohledem na propočet RUD pro město Sedlčany 

daňovou kalkulačkou – poskytnuto pro obce SMO (propočet daní pro rok 2019 je založen na vyhlášce 

192/2018 Sb., ve které MF stanoví podíl obcí na částech celostátního hrubého výnosu DP, DPH ve 

smyslu zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů daní).  

Místní a správní poplatky – vychází ze skutečnosti roku 2018 s ohledem na vývoj těchto příjmů 

v letech předešlých 

Nedaňové příjmy 

Příjmy z nájmů nebytových prostor města, bytů ve vlastnictví města, BD č. 791, kotelen, přivaděče 

pitné vody, vodohospodářského majetku dle uzavřených smluv a předpisů nájmů na rok 2019 

Další příjmy v této oblasti jsou stanoveny odhadem plnění v roce 2019 s ohledem na plnění v roce 

2018 a jsou to příjmy z činnosti pečovatelské služby, prodeje reklamního zboží v turistickém 

informačním středisku, prodej dřeva z obecních lesů, příjmy z pokut uložených úřady vykonávajícími 

státní správu, položka ostatní příjmy obsahuje příjmy z provozu veř. WC, podíl města na reklamních 

plochách ve městě, platby za nadstandartní služby při svatebních obřadech, náhrady sociálních 

pohřbů, částečné platby od kupujících za GP, ZP při uzavírání KS, kopírování, služby faxu, přefakturace 

pojistného VHM, případné pojistné události.  

Příjmy z dobývací činnosti z prostorů v katastru města, odměny EKO-KOM za třídění odpadu   

Kapitálové příjmy   

Prodej pozemků v současné době pouze minimální výše rozpočtu tj. 100 tis. pro případné realizace 

prodejů během roku 2019 – blíže nespecifikováno 

Prodej bytů – pokračování prodeje bytů Západní ul. č. 1172-1175, prodej bytu současnému nájemci 

Havlíčkova ul. č. 13. 

Příspěvky – stavba IS Háječek – na základě uzavřených smluv v roce 2018 2. splátka 50 % (3035 tis.)+ 

úhrady 50 % z roku 2018, které nebyly provedeny k 31. 12. 2018 (625 tis.).   

Dotace, půjčky, úvěry, rezervy 

Dotace na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu – roční objem pro město 

Sedlčany na rok 2019 je 20 683 tis. tj. o 2 571 tis. vyšší oproti roku 2018. Dotace je určena na 

částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro rok 2019 byl objem příspěvku 

valorizován v průměru o 10 %. 



Výše dotací na výkon státní správy na úseku sociálního odboru – SPOD, výkon pěstounské péče, 

výkon sociální práce je odvozena od skutečnosti roku 2018. Žádosti jsou podávány a zpracovávány 

v 1. čtvrtletí roku 2019. Po přijetí rozhodnutí o výši dotací bude provedeno rozpočtové opatření.  

Odvody PO – předfinancování projektů „Šablony“ v roce 2018, po obdržení dotací na účet provedou 

PO – 1. a 2. ZŠ odvod do rozpočtu zřizovatele. Ve schváleném rozpočtu 1. a 2. ZŠ na rok 2019 (RM 12. 

12. 2018) jsou výše odvodů stanoveny.  

Investiční úvěr – Modernizace přestupního terminálu – viz. Smlouva o úvěru uzavřená mezi Městem 

Sedlčany a Komerční bankou 

Zapojení rezerv – zapojen zůstatek finančních prostředků, přebytek příjmů-výdajů k 31. 12. 2018     

VÝDAJE 

V části výdajové je postupováno s pravidlem a potřebou naplnění těch  rozpočtových položek tak, aby 

byla zajištěna správa města jako takového, dále v oblasti údržby, úklidu místních komunikací, 

chodníků, veřejných prostranství,  vodovodů a kanalizací, veřejného osvětlení, svozu odpadu, správa 

budov v majetku města, jak bytových tak nebytových prostor, činnost organizací zřízených městem 

Sedlčany – základních škol, mateřské a umělecké školy, školních jídelen, organizací v oblasti kultury a 

sportu a dalších akcí spojených se společenským a kulturním životem ve městě. 

Další a neméně významnou částí návrhu rozpočtu je realizace nových investic pro rozvoj města, 

technického zhodnocování majetku města, oprav a údržby, a s tím související část rozpočtu týkající se 

projektových dokumentací pro akce roku 2019, případně plánované budoucí.     

Odvětví výdajů 1. Zemědělství a lesní hospodářství –  správa lesů v majetku města, pěstební činnost, 

obnova lesních porostů a jejich údržba.  

Odvětví výdajů 2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství – správa komunikací, chodníků, 

veřejných prostranství v majetku města, jejich opravy, údržba, rekonstrukce a technické 

zhodnocování pro zlepšení kvality, obnova a opravy vodohospodářského majetku, správa retenční 

vodní nádrže a provoz parkovišť na území města. 

Odvětví výdajů 3. Služby obyvatelstvu – oblast školství, kultury, tělovýchovy a zájmové činnosti 

obsahuje příspěvky organizacím města (příspěvkové organizace školského typu, kulturní a 

tělovýchovné), kulturní akce roku 2019 specifikované v oblasti části 3.2. „Kultura“. 

 Do odvětví výdajů 3. Služby obyvatelstvu patří část rozpočtu 3.4. Bydlení, komunální služby, územní 

rozvoj, investiční výstavba. 

3.4. a) – b) tato část zahrnuje správu budov města, bytových a nebytových domů a prostor, výkony 

technických služeb spojených s úklidem, čištěním a péčí o veřejná prostranství, veřejnou zeleň, 

provozem hřbitova, údržbou a opravami veřejného osvětlení, likvidací a svozem komunálního, 

tříděného a nebezpečného odpadu, provozem a péčí o překládací stanici TKO a sběrný dvůr.  

3.4. c) –d) zde jsou rozpočtované výdaje projektové dokumentace, znaleckých posudků, 

geometrických plánů a zaměření, výkupy pozemků, majetková vypořádání pozemků. 

3.4. e)  soustřeďuje rozpočet úprav veřejných prostranství města osad patřících k městu Sedlčany (tj. 

Solopysky, Třebnice, Štileček, Oříkov, Libíň, Doubravice, Sestrouň, Zberaz, Hradištko, Roudný), opravy 

a údržbu dětských hřišt na území města a osad, úpravy lesoparku na Cihelném vrchu, opravy 

městského mobiliáře.  



3.4. f) Je oblast investic, TZ, oprav, údržby, stavebních úprav majetku města a co do výše výdajů  

nejvyšší položkou návrhu rozpočtu.  

Stavby: Modernizace přestupního terminálu, IS U Háječku, LAS (stadion Taverny) umělé dráhy, 

sektory jsou akce z hlediska využití, účelovosti a společenské návratnosti připravované již 

v předešlém volebním období a jejich realizace a dokončení je součástí rozpočtu roku 2019. 

Další zhodnocování a opravy majetku města jsou akce na základně předchozích jednání RM ve 

spolupráci s organizacemi města, Odborem investic Městského úřadu Sedlčany zařazovány do 

rozpočtu ve vztahu k nutnosti provedení opravy, údržby, aby nedocházelo v budoucnosti 

k havarijnímu stavu tohoto majetku a možným navyšováním nákladů z důvodu okamžitého 

odstranění havárií a neudržitelných stavů, dalšími jsou stavební úpravy, opravy, budov města ve 

smyslu zkvalitnění a komfortnějšího využití těchto prostor. 

Odvětví výdajů 4. Sociální věci zdravotnictví  zahrnuje provoz Pečovatelské služby Sedlčany, která od 

roku 2017 je přemístěna do prostor budovy bývalé polikliniky č.p. 160, výkon pěstounské péče na 

úseku Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany, výkon pěstounské péče spadá do výkonu 

státní správy. Rozpočet odvětví 4. pamatuje též na organizace, sdružení a veřejně prospěšné 

společnosti vykonávající v této oblasti záslužnou a prospěšnou činnost pro zkvalitnění života našich 

občanů. Těmto organizacím na základě žádostí přiděluje RM případně ZM příspěvky na jejich činnost 

ve smyslu uzavřených veřejnoprávních smluv.        

Odvětví výdajů 5. Ochrana a bezpečnost – odvětví zahrnuje výdaje spojené s činností Městské 

policie, hasičů, bezporuchový provoz městského kamerového systému, zřizování nových kamerových 

bodů v lokalitách, kde tyto nejsou dosud instalovány k zajištění bezpečnosti občanů města, servis a 

opravy varovného systému, vybudování nadzemních hydrantů v části města „u nemocnice  - Tyršova 

ul.“, „Komenského nám. – naproti restaurace Vyšehrad“, „Havlíčkova ul. – u BD č. 879-880“. 

Příspěvek pro HZS na nákup automatické proudnice je na základě předběžných jednání se zástupci 

HZS a vedením města RM doporučen k zařazení do výdajové části rozpočtu. Automatická proudnice 

má dle vyjádření odborníků z řad hasičů mnohem výkonnější a bezpečnější parametry při hašení 

požárů. 

Odvětví výdajů 6. Všeobecná veřejná správa – správa Městského úřadu, potřeby ICT – výpočetní 

technika SW, nařízení EU GDPR (ochrana osobních údajů) zahrnuje výdaje spojené s výkonem 

samosprávy města, státní správy, kterou město Sedlčany na základě přenesené působnosti vykonává 

nejen pro občany Sedlčan, ale též pro občany celého ORP Sedlčany. 

 Splátky úvěru jsou závazky vyplývající z uzavřené úvěrové smlouvy na stavbu Přivaděče pitné vody, 

který byl realizován v letech 2014-2015. Položka úroky z úvěrů a půjček zahrnuje odhad úroků z výše 

uvedeného úvěru a úvěru, který bude čerpán na stavbu „Modernizace přestupního terminálu“ v roce 

2019 (viz část příjmová). DP placená obcí je daň tzv. průběžná, tj. daň z příjmu, kterou město přiznává 

z výnosů svých ekonomických činnosti (pronájmy, prodej dřeva, aj. služby spadající do této oblasti). 

Přiznaná daň je ve smyslu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní 

územním samosprávným celkům výnosem obce, tudíž je započítána jak v příjmové tak výdajové části 

a rozpočtovou finanční stránku města neovlivňuje. Příspěvek SO Sedlčanska, Toulava o.p.s. je 

navrhován ve výši 385 tis. Kč    


