
ROZPOČET PRO ROK 2016 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, je zveřejněn rozpočet města Vamberk pro rok 2016. Rozpočet byl 
schválen na jednání Zastupitelstva města Vamberk dne 09.12.2015. 

Rozpočet je sestaven jako schodkový se saldem 7.233.422 Kč, tzn., že celkové příjmy 
jsou nižší než celkové výdaje. Výdajová část rozpočtu navíc počítá s tzv. 
nespecifikovanou rezervou, kterou lze ponechat, příp. použít v průběhu roku na 
mimořádné či další výdaje dle rozhodnutí Zastupitelstva města 

Rozpočet je členěn dle skupin podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Při sestavování rozpočtu byly brány v úvahu dostupné 
informace o vazbě rozpočtu města na státní rozpočet a rozpočet Královéhradeckého 
kraje.   

Stručné shrnutí rozpočtu pro rok 2016: 

PŘÍJMY 
- do daňových příjmů je zohledněn vliv zákona o rozpočtovém určení daní a 

vládního návrhu daňových zákonů, účinných od 01.01.2013, 
- do přijatých transferů je zahrnuta předpokládaná výše souhrnného dotačního 

vztahu (dotace na správu), která k dnešnímu dni činí 3.380.000 Kč, 
- do rozpočtu není započítán příspěvek na školství, poskytovaný v minulosti 

v rámci souhrnného dotačního vztahu – od roku 2013 je zohledněno v rámci 
rozdělování sdílených daní dle novely zákona o rozpočtovém určení daní,  

- příjmy z půjček jsou odvozeny dle uzavřených smluvních vztahů, 
- ostatní příjmy jsou zohledněny na základě předpokládaného skutečného plnění 

v roce 2015 a dle očekávaného vývoje v roce 2016. 
 
BĚŽNÉ VÝDAJE 

- jsou schváleny s ohledem na předpokládané potřeby při zajišťování činnosti 
města se snahou minimalizovat tyto výdaje, 

- součástí běžných výdajů jsou dotační granty spolkům a organizacím, na které 
byla vyčleněna částka 1.769.354 Kč.  

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 
- jsou schváleny v celkové výši 15.520.000 Kč – zásadními výdaji jsou 

rekonstrukce sociálního zařízení na koupališti, nová podlaha ve sportovní hale, 
údržba tribuny na stadionu, vybudování nového sociálního zařízení v Městském 
klubu Sokolovna, vybudování opěrné zdi při Městské knihovně, vybudování 
nových světelných bodů v ulicích Jugoslávská, Žamberecká a v Pekle, 
zasíťování stavebních parcel na Bačince, vybudování přístřešku a garáží u 
Technických služeb, vybudování cyklotras, nový program Pasportizace 
jednotlivých komunikací, klimatizace pro Městský úřad. 
 
 
 
FINANCOVÁNÍ 

- do financování jsou zahrnuty splátky dvou úvěrů od České spořitelny, a.s. a 
Komerční banky, a.s. 



 

 VEŘEJNÁ PODPORA Z ROZPOČTU MĚSTA: 

 - program„Celoroční činnost v oblasti sportu a volnočasových aktivit“  
  - 600.000 Kč, 

 - program „Kultura a rozvoj města“ - 200.000 Kč, 

 - program„Jednorázové akce v oblasti sportu a volnočasových aktivit“  
   - 200.000 Kč, 

 - přímá finanční podpora z rozpočtu města - 699.354 Kč, 

 - dotace malého rozsahu z Rady města - 70.000 Kč. 

  

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 

- V rámci rozpočtu jsou závaznými ukazateli ve výdajích paragrafy. 

- V rámci rozpočtu u příspěvkových organizací zřízených městem je závazný 
ukazatel položka 5331 ve výši: 

 

- Mateřská škola Tyršova, Tyršova 280,  517 54 Vamberk, IČ 70157375, 
pol. 5331 -  2.157.268 Kč,  

- Základní škola Vamberk, Komenského 95,  517 54, IČ 70156611, pol. 
5331 - 3.524.200 Kč, 

- Správa sportovních zařízení, s.r.o., Jůnova 63, 517 54 Vamberk, IČ 
75046482, pol. 5331 - 1.985.000 Kč. 

 

 

 

 

 

   

Ve Vamberku dne 18.12.2015 

 

 

 

Rudolf Futter, v. r. 
starosta města 

 

 

 


