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Komentář k rozpočtu statutárního města Děčín 
na rok 2015 

 

 
 
Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2015 byl sestaven:  
 
- v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a 
vyhl. MF ČR č. 186/2014 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech 
celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (vše v platném znění),  

- v souladu s  rozpočtovým výhledem zpracovaným Ing. Luďkem Tesařem CITYFINANCE 
na období 2014 – 2018, 

- s ohledem na očekávané plnění roku 2014, upravenou predikci daňových příjmů 
dle CITYFINANCE  na rok 2015 a v návaznosti na aktuální data MF ČR,  

- z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem 
statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín. 

 
Finanční situaci města ovlivňuje zejména: 
 
- zlepšující se ekonomika státu, která se promítá do zvýšeného inkasa daňových příjmů,  
- naproti tomu vysoké riziko predikce, zejm. z důvodu změny sazby daně z přidané hodnoty 

u vybraných komodit a možné nestability vývoje ekonomiky státu, 
- dlouhodobý pokles počtu obyvatel, průměrně ročně o cca 200 obyvatel, a na to navazující 

pokles daňových příjmů, 
- minimální výše kapitálových příjmů z důvodů významné privatizace majetku v minulých 

obdobích s dopadem i do výše nedaňových příjmů (např. snížená výše pronájmů, služeb 
aj.), 

- značné zadlužení města z důvodu realizace IPRM  a trvalý dopad realizace akcí IPRM 
do zvýšených provozních výdajů z důvodu provozování  nových kapacit, 

- trvalý nedostatek zdrojů na obnovu majetku, v jehož důsledku dochází k prohlubování 
zanedbanosti majetku. 
 

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, z důvodu zapojení úvěru a zdrojů z minulých 
období je schodkový.  
 
Celkové příjmy jsou schváleny ve výši 639 016 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným 
rozpočtem r. 2014 vyšší o 27 770 tis. Kč. Celkové výdaje jsou schváleny ve výši 681 958 
tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2014 jsou vyšší o 31 546 tis. Kč. 

 
 
 
K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů: 
 
Na úseku rozhodných daňových příjmů je schválen objem ve výši 525 400 tis. Kč. V rozpočtu 
na tomto úseku je promítnuto navýšení oproti schválenému rozpočtu r. 2014 o 27 400 tis. Kč. 
Při zpracování rozpočtu bylo vycházeno z predikce na r. 2015 propočtené Ing. Tesařem 
CITYFINANCE a jeho doporučení postupovat opatrně při stanovení daňových příjmů 
i s ohledem na možný negativní vývoj. Z tohoto důvodu byl snížen rozpočet proti predikci MF ČR 
o 2 %, což představuje částku 15,3 mil. Kč.  
 
Na úseku místních poplatků je schválen celkový objem 34 112 tis. Kč. Oproti schválenému 
rozpočtu r. 2014 se jedná o snížení o 1 068 tis. Kč, které se promítá zejména u příjmů z odvodu  
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z loterií. Důvodem je zavedení regulace provozování hazardních her na území města na základě 
obecně závazné vyhlášky, která má za důsledek rušení povolení k provozování her 
povolovaných MF ČR. 
 
Na úseku správních poplatků je schváleno na základě vývoje těchto příjmů v r. 2014 navýšení 
o 1 000 tis. Kč na objem 14 000 tis. Kč.  
 
Na úseku nedaňových příjmů je schválen objem ve výši 20 706 tis.  Kč, který vychází 
ze skutečného plnění v r. 2014 a  oproti schválenému rozpočtu r. 2014 je o 582  tis. Kč nižší 
(např. u pronájmu majetku, sankčních plateb a dalších). 

 
Na úseku kapitálových příjmů je schválen objem 4 000 tis. Kč, jedná se zejména o prodej 
pozemků. Na tomto úseku se projevuje dlouhodobě klesající trend v souvislosti s již téměř 
dokončenou privatizací majetku města, kdy lze očekávat pouze prodej zbytkového majetku, 
zejména pozemků. 
 
Na úseku dotací je rozpočtován příspěvek na výkon státní správy ve výši 40 798 tis. Kč. 
Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob 
propočtu příspěvku na výkon státní správy u obcí s rozšířenou působností se pro rok 2015 
nemění, ve snížení o 134 tis. Kč oproti r. 2014 je zohledněno snížení počtu obyvatel. 
Ostatní účelové dotace lze rozpočtovat dle platné metodiky až na základě vydaného rozhodnutí, 
resp. skutečně poskytnutých dotací. 
 
Na úseku provozních výdajů je schválen objem 594 461 tis. Kč. Oproti r. 2014 se jedná 
o zvýšení o cca 34,4 mil. Kč, které je směrováno zejména na řešení potřeb v oblasti bezpečnosti 
města, zanedbanosti objektů ve školství, stavu komunikací, čistoty města a zkvalitnění životního 
prostředí. Dále se zvýšení promítá na úseku podpor neziskového sektoru, zejména v sociální 
oblasti, s cílem zvýšení kvality a udržení systému sociálních služeb, zejm. pro rodiny s dětmi, 
ochrany kulturního dědictví s cílem podpory cestovního ruchu a veřejné správy, kde je pokryta 
legislativní změna u platů a zákonných odvodů. Dále je v rámci provozních výdajů 
zabezpečeno předfinancování a spolufinancování již realizovaných projektů města v objemu 3,1 
mil. Kč. 
 
Na úseku kapitálových výdajů je schválen objem 87 497 tis. Kč. V rámci strojních investic je 
schválen k realizaci projekt Elektronizace služeb statutárního města ve výši 11 645 tis. Kč, který 
byl schválen k financování již v rozpočtu r. 2014. Vzhledem k opakovanému výběrovému řízení 
nebyly finanční prostředky čerpány a k realizaci dojde v r. 2015. Jedná se o předfinancování a 
spolufinancování akce, na kterou byla potvrzena dotace ve výši 10 200 tis. Kč. Další finanční 
prostředky jsou směrovány do obnovy vozového parku městské policie ve výši 500 tis. Kč. 
 
Objem rozestavěných akcí je schválen ve výši 32 059 tis. Kč. Jedná se o dokončení akce IPRM 
Rekonstrukce domova pro seniory ve výši 12 690 tis. Kč, která je financována z úvěru. Dále jsou 
schváleny akce financované z rozpočtu města v celkové výši 19 369 tis. Kč. Jedná se o 4 akce, 
které budou pokračovat v realizaci v r. 2015. 
 
V rámci zahajovaných akcí jsou schváleny pouze 4 akce IPRM financované z úvěru v celkové 
výši 32 873 tis. Kč. Jedná se o akci 4. část – Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město, akce 
Revitalizace sídliště Děčín III Staré Město – kamerový systém, akce Revitalizace prostoru 
při ulici Tyršova v Děčíně I a Revitalizace nádvoří děčínského zámku. 
 
Celkem jsou schváleny z rozpočtu města (mimo úvěr) v rámci kapitálových výdajů akce 
v celkové výši 31 514 tis. Kč a kapitálová rezerva ve výši 6 420 tis. Kč. 
 
Úroky včetně závazkové odměny jsou předběžně propočteny na 4 000 tis. Kč. Propočet úroků 
byl proveden na základě předpokládaného časového čerpání úvěru a předpokládaných splátek 
z mimořádných dotací a řádných splátek hrazených městem.  
 
 

2 



  

Ve třídě financování jsou zabezpečeny pravidelné čtvrtletní splátky dlouhodobého úvěru České 
spořitelně, a.s. v celkové roční výši 20 000 tis. Kč, dále zapojení úvěru na financování akcí IPRM 
ve výši 45 563 tis. Kč.  
 
Přestože ve schváleném rozpočtu bylo dosaženo kladné provozní saldo ve výši 40 555 tis. Kč 
(rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji), nepodařilo se zabezpečit pokrytí jak 
zvýšených provozních výdajů, tak zejm. kapitálových výdajů na rozestavěné akce.  
 
Na základě této skutečnosti je zapojena část předpokládaných finančních prostředků 
z hospodaření r. 2014, a to ve výši 17 379 tis. Kč. Uvedená výše těchto zdrojů je v současné 
době již na účtech města, resp. jedná se o položky, které jsou již překročeny v oblasti příjmů a 
reálné úspory v oblasti výdajů. Konkrétně se jedná např. o překročení příjmů z provozování 
hazardních her ve výši cca 7 mil. Kč, příjmů z dividend ve výši 1,2 mil. Kč a kapitálových příjmů 
o cca 6 mil. Kč. Úspory ve výdajích se týkají nerozpuštěné rezervy v současné době ve výši 8,4 
mil. Kč. Další zdroje lze očekávat z překročení daňových příjmů a nečerpaných výdajů.  Z těchto 
zdrojů bude navrhováno financovat prioritně akce IPRM, které nejsou kryty úvěrem a u kterých 
je předpoklad významného podílu dotací.  
 
Závěrem lze konstatovat, že se v rozpočtu na r. 2015 podařilo zabezpečit pokrytí základních 
potřeb města v oblasti provozu, navýšit některé oblasti provozních výdajů, zajistit pokračování 
akcí IPRM, předfinancování a spoluúčast města u realizovaných projektů a v neposlední řadě 
splnit veškeré závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o úvěru a dalších smluv. 
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