
4.03 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2017 
 
Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová 
                    vedoucí ekonomického odboru  
 
Odůvodnění: 
Příjmy: 253 736 000 Kč 
Výdaje: 299 765 000 Kč 

z toho běžné výdaje         222 457 150 Kč 
kapitálové výdaje      77 307 850 Kč 

Financování 46 029 000 Kč - rozdíl příjmů a výdajů bude kryt přebytky finančních 
prostředků z minulých let. 
Jedná se především o: 

- přeplnění daňových příjmů v souvislosti s růstem ekonomiky, 
- přeplnění kapitálových příjmů, 
- přijaté investiční dotace, které byly zaúčtovány koncem roku, kde tyto projekty byly 

předfinancovány z vlastních prostředků města (dotace na Zimní stadion 5 mil. Kč), 
- převody finančních prostředků z hospodářské činnosti, které se zapojují do 

hospodaření vždy v následujících letech (zálohy na odvod hospodářského výsledku 
z hospodářské činnosti – správa bytů), 

- nespotřebovaný rezervní fond, 
- předcházející akce z roku 2016, které přecházejí i s finančními prostředky. 

 
Rozpočet je předložen v členění: 

Příjmy – Výdaje běžné a kapitálové – Financování 
Závazné ukazatele 
Hospodářská činnost  - správce REGIA a.s. - správa bytů 

               - správce Městská policie - pult centrální ochrany 
Sociální fond (Statut sociálního fondu na rok 2017 byl schválen v rámci rozpočtového 
provizoria - usnesení č. 138/2016/2). 

 
 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2017 v předloženém 
znění.  
 
a dále  
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017 a ujednání 
k provádění rozpočtových opatření v předloženém znění. 
 
a dále 
Zastupitelstvo města ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit v termínu do 31.1.2017 
rozpis rozpočtu dle §14 zák. č. 250/2000 Sb.   
         
a dále  
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí dotací (transferů) fyzickým a právnickým 
osobám, které jsou součástí předloženého v rozpočtu na rok 2017. 
 
a dále 



Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2017 – správa 
bytů (správce REGIA a.s.) v předloženém znění. 
 
a dále 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2017 – pult 
centrální ochrany (správce Městská policie) v předloženém znění. 
 
a dále 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet sociálního fondu na rok 2017 v předloženém 
znění.    
 
 
 
Přílohy: 
Rozpočet města Varnsdorf na rok 2017 – zveřejněn na úřední desce:   
http://urednideska.varnsdorf.org/manual/udeska/pdf_manual-586cf04b96f36.pdf  
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