
Zpráva pro 3. zasedání ZM ve Varnsdorfu, 
které se koná dne 24. ledna 2019 

___________________________________________________________________________ 

4.02 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2019 
 
Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová 
                    vedoucí ekonomického odboru  
 
Odůvodnění: 
Příjmy: 435 024 030 Kč 
Výdaje: 442 493 500 Kč 
        z toho  běžné výdaje         263 424 500 Kč 

kapitálové výdaje    179 069 000 Kč 
Financování 7 469 470 Kč - rozdíl příjmů a výdajů bude kryt přebytky finančních prostředků 
z minulých let. 
Jedná se především o: 
- přijaté dotace, kde tyto projekty byly předfinancovány z vlastních prostředků města, 
- přecházející akce roku 2018, které přecházejí i s finančními prostředky. 
 
Rozpočet je předložen v členění: 

Příjmy – Výdaje běžné a kapitálové – Financování 
Závazné ukazatele 
Hospodářská činnost  - Správa bytů - správce REGIA a.s. 
              - Pult centrální ochrany - správce Městská policie  
Sociální fond a jeho statut (Statut sociálního fondu na rok 2019 byl schválen v rámci 
rozpočtového provizoria - usnesení č. 128/2018/2). 

 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2019 v předloženém 
znění.  
a dále  
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019 a ujednání 
k provádění rozpočtových opatření v předloženém znění. 
a dále 
Zastupitelstvo města ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit v termínu do 31.1.2019 
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 2019. 
a dále 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2019 – správa 
bytů (správce REGIA a.s.) v předloženém znění. 
a dále 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2019 – pult 
centrální ochrany (správce Městská policie) v předloženém znění. 
a dále 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet sociálního fondu na rok 2019 v předloženém 
znění.    
 



Přílohy: 
Rozpočet města Varnsdorf na rok 2019 – zveřejněný na úřední desce  
http://urednideska.varnsdorf.org/scan/FileX_0034.pdf 
 
 


