
 

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA VAMBERK NA ROK 2018 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, je zveřejněn schválený rozpočet města Vamberk pro rok 2018. 
Rozpočet byl projednán a schválen včetně pozměňovacích návrhů na 22. jednání 
Zastupitelstva města Vamberk dne 13.12.2017. 
  
Rozpočet je sestaven jako schodkový se saldem 13.787.785 Kč, tzn., že celkové 
příjmy jsou nižší než celkové výdaje. Schodek rozpočtu je financován ze zůstatků na 
účtech minulého období. Vzhledem k tomu, že byl rozpočet na rok 2018 schvalován 
v roce 2017, je předpokládaná výše zůstatků na účtech města odhadována. 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. Návrh rozpočtu byl projednán na zasedání Finančního výboru města Vamberk 
ve dnech 18.09.2017, 02.10.2017, 15.10.2017 a 01.11.2017. Mimo těchto zasedání 
proběhla schůzka o návrhu rozpočtu se členy zastupitelstva města dne 20.11.2017. 
 
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 schváleného rozpočtu pro rok 2018: 
 

PŘÍJMY 
- do daňových příjmů je zohledněn vliv novely zákona o rozpočtovém učení daní 

č. 260/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 
určení daní, ve znění pozdějších předpisů a vliv vyhlášky MF ČR č. 276/2017 
Sb. o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého 
výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, kterou se zvyšuje podíl obcí na 
DPH z 21,4 % na 23,58 % a posiluje kritérium počtu žáků ze 7 % na 9 %, 

- do přijatých transferů je zahrnuta předpokládaná výše souhrnného dotačního 
vztahu (dotace na správu), která k dnešnímu dni činí 3.778.400 Kč, 

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

v roce 2017 a dle očekávaného vývoje v roce 2018. 
 
BĚŽNÉ VÝDAJE 

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

- součástí běžných výdajů jsou výdaje na veřejnou podporu v celkové výši 
1.419.000 Kč. 

 
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

- jsou schváleny v celkové výši 47.609.000 Kč – zásadními výdaji jsou: 
rekonstrukce koupaliště resp. velkého bazénu, chodník Žamberecká, 
komunikace Zakopanka, projekt Městský klub Sokolovna, hřiště Struha, 
pokračování rekonstrukce budovy čp. 102 na Husovo náměstí, veřejné 



osvětlení v ulici Na Kameni, Radniční, Jugoslávská, Merklovice (Zahumeni), 
Kanalizace Bačinka, revitalizace sídliště Jiráskova, rekonstrukce bývalé kotelny 
Jiráskova, rekonstrukce fotbalového areálu v Lukách.  
 
FINANCOVÁNÍ 

- do financování jsou zahrnuty splátky úvěru od Komerční banky, a.s. 
 
ZÁVAZNÉ UKAZATELE 

- závaznými ukazateli jsou neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím (položka 5331) -  příspěvek pro Mateřskou školu Tyršova 
2.175.000 Kč, příspěvek pro Základní školu Vamberk 3.956.000 Kč, příspěvek 
pro Správu sportovních zařízení 2.200.000 Kč. 

 
Ke zveřejněnému návrhu rozpočtu města Vamberk na rok 2017 mohli občané, podle 
§ 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, podávat písemné připomínky 
na adresu Městského úřadu Vamberk, finanční odbor, Husovo náměstí 1, 517 54 
Vamberk do termínu konání zasedání Zastupitelstva města Vamberk, tzn. nejpozději 
do 13.12.2017 do 12:00 hodin případně na zasedání Zastupitelstva města Vamberk. 
 
Schválený rozpočet města na rok 2018 je k nahlédnutí v listinné podobě u tajemnice 
městského úřadu Ing. Martiny Juskové - v 1. patře Městského úřadu ve Vamberku. 
 
Ve Vamberku dne 14.12.2017 
 
 
Rudolf Futter, v.r. 
starosta města 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:        14.12.2017 
Bude sejmuto dne:  01.01.2019 
Sejmuto dne:           


