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Tabulka .1
                                          P ÍJMY
                  rozpo tu m sta Rychvald v roce 2016

§ pol. Název v  tis.K

1111 Da  z p íjm  fyzických osob ze závislé innosti 15 500

1112 Da  z p íjm  fyzických osob ze SV 200

1113 Da  z p íjm  fyzických osob z kapitálových výnos 1 600

1121 Da  z p íjm  právnických osob 15 700

1122 Da  z p íjm  právnických osob za obec 2 550

1211 Da  z p idané hodnoty 29 500

1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 400

1341 Poplatek ze ps 200

1343 Poplatek za užívání ve ejného prostranství 10
1351 Odvod výt žku z provozování loterií 250

1355 Odvod z výherních hracích p ístroj 250

1361 Správní poplatky 240

1511 Da  z nemovitých v cí 2 700

DA OVÉ P ÍJMY celkem 72 100

2119 2343 Úhrada z dobývacích prostor 600

2339 2111 Odb r povrchové vody z vodního toku Byst inka 96

3314 2111 innost knihovnická - za užívání internetu, registra ní poplatek 25
3392 2111 Kulturní st edisko  - kopírování, inzerce 85

3392 2139 Kulturní st edisko  - krátkodobé pronájmy 50

3612 2111 Bytové hospodá ství  - vyú tování služeb  lo ský rok 380

3612 2132 Bytové hospodá ství  - nájemné 9 240

3613 2111 Nebytové hospodá ství - vyú tování služeb lo ský rok 300

3613 2132 Nebytové hospodá ství - nájemné 1 800

3632 2111 Poh ebnictví - za hrobová místa 17

3639 2119 Z poskytování služeb - cná b emena 30

3639 2131 Pronájem pozemk 60

3722 2111 Sb r a svoz komunálních odpad  - podnikatelé 42

3724 2111 Využívání a zneškod ování nebezpe ných odpad 40

3725 2111 Využívání a zneškod ování odpad   - EKOKOM 600

4351 2111 Pe ovatelská služba 150

6171 2212 Sank ní platby 15

6310 2141 íjmy z úrok  - bankovní ú ty 20

NEDA OVÉ P ÍJMY celkem 13 550

VLASTNÍ P ÍJMY celkem 85 650
I.



4112 Neinvesti ní dotace ze státního rozpo tu 3 100

4134 P evody z rozpo tových ú 624

DOTACE  celkem: 3 724

íjmy celkem (v etn  konsolida ních položek) 89 374

Konsolidace p íjm (- pol. 4134) -624

ÍJMY celkem po konsolidaci 88 750

Tabulka .2

                             FINANCOVÁNÍ

§ pol. Název v tis.K

8115 Zm na stavu krátkodobých prost edk  na bankovních ú tech 17 500

FINANCOVÁNÍ celkem 17 500

CELKOVÉ ZDROJE 106 250

II.



Tabulka .3
                                              VÝDAJE
                       rozpo tu m sta Rychvald v roce 2016

§ Název v tis.K

1014 Ve ejné útulky pro domácí zví ata - odchyt, ustájení 190

2212 Silnice - pozemní komunikace 6 070

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 900

2221 Provoz ve ejné silni ní dopravy 3 405

2321 Odvád ní a išt ní odpadních vod 1 250

2329 Odvád ní a išt ní odpadních vod 340

2333 Úpravy drobných vodních tok 550

3111 P ísp vková organizace Mate ská škola 2 630

3113 P ísp vková organizace Základní škola 6 290

3231 Ú elová dotace právnickým a fyzickým osobám 80

3239 P ísp vek - Univerzita t etího v ku 20

3314 innost knihovnická 276

3330 Ú elová dotace právnickým a fyzickým osobám 50

3349 Záležitosti sd lovacích prost edk  - Zpravodaj 335

3392 Zájmová innost v kultu e - KS 942

3399 Záležitosti kultury - KPOZ 130

3412 Provoz sportovišt 62

3419 Ú elová dotace pro sportovní organizace 800

3421 P ísp vková organizace  D m d tí a mládeže 450

3421 D tská h išt 595

3612 Bytové hospodá ství 16 449

3613 Nebytové hospodá ství (v tom M Ú + KD) 3 636

3631 Ve ejné osv tlení 3 300

3632 Poh ebnictví 3 215

3639 Ostatní výdaje v bytovém hospodá ství 2 662

3722 Sb r a svoz komunálních odpad 4 500

3723 Sb r a svoz ostatních odpad 1 800

3726 Využívání a zneškod ování ostatních odpad 1 850

3728 Monitoring nakládání s odpady 60

3729 Ostatní nakládání s odpady 70

3745 Pé e o vzhled obce a ve ejnou zele 3 485

3745 Ve ejn  prosp šné práce 300

                                                    III.



§ Název

4351 Pe ovatelská služba 183

5311 Bezpe nost a ve ejný po ádek 5 192

5512 Požární ochrana - dobrovolná ást 3 347

6112 Místní zastupitelské orgány 2 255

6171 innost místní správy v . SF 18 937

6310 Finan ní operace (bankovní poplatky) 30
6320 Pojišt ní majetku 350

6399 Platby daní a poplatk   ( DPH, da  z p íjm  prav.osob za obec) 3 764

6409 Ú elové dotace neziskovým a podobným organizacím 500

VÝDAJE  celkem 106 250
v tom:

žné výdaje         80 353 tis. K
investi ní výdaje   25 897 tis. K

                                                                    IV.



INNOST  MÍSTNÍ  SPRÁVY íloha .1

§ pol. ÚZ Rozpo et                                                                     Stru ný popis
2016

6171 5011 11 346 platy zam stnanc

6171 5021 420 ostatní osobní výdaje  -  dohody

6171 5031 2 837 povinné pojistné na sociální zabezpe ení

6171 5032 1 022 povinné pojistné na zdravotní pojišt ní

6171 5038 50 povinné pojistné hrazené zam stnavatelem  - úraz

6171 5042 150 Gordic, Codexis, DIGIS, VITA software, Connexia - licence

6171 5133 2 dopln ní lékární ky

6171 5134 6 od v,  obuv     -    idi , uklíze ky

6171 5136 35 odborné publikace a odborné asopisy

6171 5137 80 drobný dlouhodobý hmotný majetek
všeobecný materiál - pro kopírky, tiskárny, náhradní díly pro auta, kancelá ské

6171 5139 230 a hygienické pot eby , kuchy ské vybavení apod.

6171 5156 55 pohonné hmoty

6171 5161 200 služby pošt

6171 5162 80 služby telekomunikací, internet

6171 5166 210 právní  a  poradenské  služby

6171 5167 90 školení a vzd lávání

6171 5168 320 za zpracování dat, údržba po .program  - správa po .sít , web stránky, Tv

6171 5169 700 služby - CCS poplatky, stravenky, STK, auditorská innost, da ové poradenství,revize…

6171 5171 100 opravy a údržba - interiér budovy M Ú, kopírky, tiskárny, po íta e, auta….

6171 5172 20 programové vybavení

6171 5173 5 cestovné hrazené vlastním zam stnanc m

6171 5175 35 pohošt ní

6171 5179 14 ísp vek na úpravu zevn jšku p i ob adech  - matriká ka

6171 5194 50 nákup v cných p edm  poskytovaných formou dar

6171 5194 150 nákup dar   - kalendá e

6171 5229 15 lenský p ísp vek zájmové sdruž. Místní ak ní skupina Bohumínsko (2,-K /1 obyv.)

6171 5329 36 lenský p ísp vek Svazku m st a obcí okresu Karviná (5,-K /1 obyv.)

6171 5362 5 platby daní a poplatk   - nap .výpisy z KÚ, dálni ní známky

6171 5424 50 náhrady mezd v dob  nemoci

Celkem: 18 313
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MÍSTNÍ  ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY íloha .2

v tis.K

§ pol. ÚZ Rozpo et                                                                     Stru ný popis
2016

6112 5019 30 refundace platu

6112 5021 250 odm ny  p edsed m a len m komisí a len m výbor -  ne lenové  ZM

6112 5023 1 453 odm ny len m ZM . p edsed  a len  výbor  a komisí

6112 5031 286 povinné pojistné na sociální zabezpe ení

6112 5032 155 povinné pojistné na zdravotní pojišt ní

6112 5039 11 povinné pojistné k refundaci  (34%)

6112 5167 20 školení

6112 5173 30 cestovné

6112 5175 10 pohošt ní

6112 5179 10 ísp vek na úpravu zevn jšku p i ob adech

Celkem: 2 255

STSKÁ  POLICIE
v tis.K

§ pol. ÚZ Rozpo et                                                                     Stru ný popis
2016

5311 5321 5 102 dotace na innost - dle ve ejnoprávní smlouvy

5311 5137 20 drobný hmotný dlouhodobý majetek od 3.000,-K  do 40.000,-K

5311 5139 20 drobný materiál  - žárovky, pneumatiky, filtry, olej, kancl.pot eby, autobaterie aj.

5311 5162 10 telefonní poplatky

5311 5169 10 služby

5311 5156 5 oleje

5311 5171 25 drobné opravy auta

Celkem: 5 192

Rozpis dotace:
platy 3 500 tis.K
sociální a zdrav.pojišt ní 1 193 tis.K
náhrady za nemoc 12 tis.K
prádlo,od v,obuv 44 tis.K
všeobecný materiál,kolky 6 tis.K
pohonné hmoty 200 tis.K
služby,školení 60 tis.K
sociální fond 86 tis.K
cestovné 1 tis.K
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ZPRAVODAJ íloha .3

v tis. K

§ pol. ÚZ Rozpo et                                                                     Stru ný popis
2016

3349 5139 195 zpracování zpravodaje  - tisk

3349 5161 30 distribuce zpravodaje

3349 5169 110 zpracování zpravodaje  -  p íprava

Celkem: 335

POŽÁRNÍ OCHRANA

v tis.K

§ pol. ÚZ Rozpo et                                                                     Stru ný popis
2016

5512 5019 20 ostatní platy  - refundace

5512 5039 10 ostatní pojistné placené zam stnavatelem - k refundaci

5512 5132 27 ochranné pracovní prost edky - zásahové obleky,boty,rukavice,helmy…….

5512 5137 42 drobný  dlouhodobý hmotný majetek - hadice,lana,proudnice,tech.prost edky……..

5512 5139 25 všeobecný materiál  - náhradní díly,oleje…….

5512 5151 2 spot eba vody z ve ejného hydrantu pro hasi ská auta

5512 5156 65 pohonné hmoty

5512 5161 1 služby pošt

5512 5162 15 služby telekomunikací

5512 5167 30 školení

5512 5169 20 služby - tlakové láhve,svoz odpadu,zdravotní prohlídky,STK,servisní prohlídky,revize….

5512 5171 50 oprava a údržba hasi ských aut a ostatní techniky

5512 5173 10 cestovní náhrady

5512 5175 10 pohošt ní - strava p i zásahu

5512 5492 20 pen žitý dar - ocen ní len  SDH za innost v roce 2015

5512 6122 3 000 rekonstrukce požárního vozidla

Celkem: 3 347
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KULTURNÍ  ST EDISKO íloha .4

§ pol. ÚZ Rozpo et                                                                     Stru ný popis
2016

3392 5041 400 vystoupení um lc , poplatky OSA a DILIA

3392 5137 20 drobný hmotný dlouhodobý majetek - do 40 tis.K

3392 5139 25 všeobecný materiál - kancelá ské  a hygienické  pot eby a další drobný materiál,

3392 5162 12 služby telekomunikací

3392 5169 165 nákup služeb - viz rozpis

3392 5171 90 drobná údržba, nové žaluzie

3392 5175 80 pohošt ní p i kulturních akcích

3392 5194 80 nákup v cných p edm  - upomínkové p edm ty ……

3392 6122 70 kopírovací stroj

Celkem: 942

pol.5169 - kulturní programy, Rychvaldské rybí slavnosti, ubytování host , oslavy u památník , Ples M sta, letní aktivity pro
mládež, festival Rychvaldské kulturní jaro, živý betlém, pohádky pro d ti, Den d tí, hudební produkce, praní prádla,
tisk plakát  a diplom , prázdninový tenisový kurz …….

íjmy: pol.2139   -  krátkodobé pronájmy   -   50 tis.
pol.2111   -  kopírování, inzerce        -   85 tis.K

INNOST  KNIHOVNICKÁ
v tis.K

§ pol. ÚZ Rozpo et                                                                     Stru ný popis
2016

3314 5041 10 poplatky DILIA, autorské tení

3314 5136 140 nákup knih a asopis

3314 5137 20 drobný hmotný dlouhodobý majetek, PC pro ve ejnost

3314 5139 5 všeobecný materiál

3314 5162 12 telekomunika ní poplatky  v .internetu

3314 5169 70 služby - katalogizace knih,vým nné soubory,údržba on-line katalogu….

3314 5171 15 údržba a oprava  -  nap . PC, tiskárny, prostory knihovny…..

3314 5194 2 nákup v cných p edm

3314 5229 2 lenský p ísp vek do Svazu knihovník

Celkem: 276

íjmy: pol.2111 - za používání internetu, registra ní poplatky  -  25 tis.K
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ZÁLEŽITOSTI  KULTURY  -  KPOZ íloha .5

v tis.K

§ pol. ÚZ Rozpo et                                                                     Stru ný popis
2016

3399 5139 3 pam tní listy, kondolence

3399 5161 1 poštovní poplatky

3399 5169 24 služby - hudební skupiny

3399 5175 6 ob erstvení

3399 5194 96 nákup v cných p edm  - viz rozpis

Celkem: 130

Rozpis položky 5194:

vítání ob ánk , gratulace jubilant m, Den d tí, Mikulášská nadílka, zahájení školního roku 1.t íd, ukon ení školní
docházky 9. t ídy a záv r školního roku, ocen ní dárc  krve a jiné - fotky, kytky, první dít  roku, odm ny pro d ti,
které vystupují na akcích po ádáných KPOZ, zlaté a diamantové svatby apod.

PE OVATELSKÁ  SLUŽBA

v tis.K

§ pol. ÚZ Rozpo et                                                                     Stru ný popis
2016

4351 5134 8 pracovní od v a  obuv

4351 5137 25 drobný hmotný dlouhodobý majetek

4351 5139 30 nákup materiálu  - istící prost edky

4351 5156 50 pohonné hmoty

4351 5162 15 služby telekomunikací

4351 5167 30 školení

4351 5169 5 poplatky za rozhlas a  televizi

4351 5171 20 oprava a drobná údržba v etn  auta

Celkem: 183

íjmy: pol. 2111   -   150 tis. K     -    za poskytování služeb, tj. rozvoz ob , úklid v domácnostech, praní,
                                                   zajiš ování nákup  apod.
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BYTOVÉ HOSPODÁ STVÍ  A  SPRÁVA MAJETKU íloha .6

B y t o v é  p r o s t o r y
v tis.K

§ pol. orj. Rozpo et                                                                     Stru ný popis
2016

3612 5021 58 domovnická innost

3612 5137 10 drobný hmotný majetek

3612 5139 50 všeobecný materiál

3612 5156 2 pohonné hmoty do seka ky

3612 5164 6 nájem za holobyt v Orlové

3612 5168 26 zpracování dat - SIPO

3612 5169 500 služby  -  znalecké posudky, revize, rozú tování tepla……...

3612 5171 4 000 oprava a údržba byt  a bytových dom  - viz rozpis

3612 5362 30 soudní poplatky

3612 5909 500 rezerva na p eplatky z vyú tování služeb za rok 2015

3612 6121 11 267 investice -  viz rozpis

Celkem byty: 16 449

íjmy: nájemné byty 9 240 tis.K
 nájemné  kotelny    605 tis.K

Rozpis oprav a údržby

1) b žná údržba byt  v . uvoln ných                                                                 2 000 tis. K
2) oprava st echy budovy .p. 529 (DPS)   2 000 tis. K

Rozpis investic

1) snížení energetické náro nosti byt. dom .p. 1518, 1519, 1533  5 600 tis. K
2) snížení energetické náro nosti byt. dom .p. 1518, 1519, 1533                    5 667 tis. K
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 BYTOVÉ HOSPODÁ STVÍ  A  SPRÁVA MAJETKU íloha .7
N e b y t o v é  p r o s t o r y

v tis.K

§ pol. ÚZ Rozpo et                                                                     Stru ný popis
2016

3613 5139 20 všeobecný materiál
3613 5151 135 vodné, sto né

3613 5152 970 teplo

3613 5154 200 elektrická energie

3613 5169 244 znalecké posudky, odhady, deratizace, revize a ostatní služby….

3613 5171 1 000 oprava a údržba nebytových prostor

3613 5151 22 vodné, sto né  - M Ú

3613 5152 370 teplo  - M Ú

3613 5154 200 elektrická energie - M Ú

3613 5151 25 vodné, sto né - kulturní d m

3613 5152 300 teplo - kulturní d m

3613 5154 150 elektrická energie - kulturní d m

Celkem nebyty: 3 636
íjmy:  nájemné  - 1 800 tis.K

Rozpis oprav a údržby

1) žná údržba                             100 tis. K
2) oprava budovy p. 404                             400 tis. K
3) oprava hydroizolace budovy p. 678                         500 tis. K

BYTOVÉ HOSPODÁ STVÍ  A  SPRÁVA  MAJETKU
ostatní výdaje

v tis.K
§ pol. ÚZ Rozpo et                                                                     Stru ný popis

2016

3639 5164 2 nájem pozemk   -  RPG RE land,s.r.o.,  D

3639 5169 60 znalecké posudky, geometrické plány, v cná b emena
3639 5169 1 000 projektová dokumentace - chodníky ul. Michálkovická a lokalita 32 (STK), parkovišt

za kulturním domem, sb rný dv r, pavilony ZŠ Sídl., atria ZŠ Sídl., zahrada MŠ Václav

3639 5361 10 nákup kolk
3639 5362 40 odvod dan  z p evodu nemovitostí - pozemky
3639 6130 1 550 nákup pozemk (pozemky pod místními komunikacemi, Bohumínská-to na)

Celkem: 2 662
íjmy: pronájem  pozemk    -   60 tis.K

cná b emena            -  30 tis.K
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SILNICE, POZEMNÍ KOMUNIKACE íloha .8

Místní komunikace:
§ pol. ÚZ Rozpo et                                                                     Stru ný popis

2016

2212 5137 50 drobný hmotný dlouhodobý majetek -  dopravní zna ky

2212 5139 20 všeobecný materiál  -  roury, žlaby, vpust , struska apod.

2212 5169 1 000 služby - zimní údržba MK a išt ní MK po zimní údržb

2212 5171 5 000 oprava MK a výtluky, celoplošné vysprávky MK

Celkem: 6 070

Chodníky, parkovišt :
§ pol. ÚZ Rozpo et                                                                     Stru ný popis

2016

2219 5169 200 služby  - zimní údržba a išt ní po zimní údržb

2219 5171 1 000 údržba chodník  -  obrubníky, odvodn ní apod.

2219 6121 3 500 chodník ul. Michálkovická  - od ul. Myslivecká k p ejezdu

2219 6121 1 200 chodník od STK k Základní škole Sídlišt

Celkem: 5 900

PROVOZ VE EJNÉ SILNI NÍ DOPRAVY
v tis.K

§ pol. ÚZ Rozpo et                                                                     Stru ný popis
2016

2221 5193 550 školní autobus
2221 5193 400 SAD Karviná, ARRIVA Morava
2221 5193 2 000 DPMO
2221 5321 5 MHD Orlová
2221 5169 400 senior taxi, hospitál taxi a baby taxi
2221 5171 50 oprava autobusových zastávek

Celkem: 3 405

8



VE EJNÉ   OSV TLENÍ íloha .9
v tis.K

§ pol. ÚZ Rozpo et                                                                     Stru ný popis
2016

3631 5154 1 600 elektrická energie

3631 5169 300 poskytování služeb  - uskladn ní váno ní výzdoby, pasportizace VO

3631 5171 900 oprava a údržba ve ejného osv tlení

3631 6121 500 rozší ení VO na ul. Bezejmenné (odbo ka z ul. Lipové)

Celkem: 3 300

TSKÁ H IŠT
v tis.K

§ pol. ÚZ Rozpo et                                                                     Stru ný popis
2016

3421 5169 15 provozní ád a správa d tských h iš , nové tabulky …

3421 5171 580 údržba a oprava - plocha kolem h iš  na sídlišti, hrací prvky

Celkem: 595

PROVOZ  SPORTOVIŠT
 ZŠ Sídlišt  a ZŠ  Václav

v tis.K

§ pol. ÚZ Rozpo et                                                                     Stru ný popis
2016

3412 5139 10 materiál   -  ná adí,hnojiva,barvy,mí e,sít istící prost edky…

3412 5169 2 služby

3412 5171 50 údržba a oprava školních sportoviš

Celkem: 62
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VODNÍ HOSPODÁ STVÍ íloha . 10

odvád ní a išt ní odpadních vod

v tis.K

§ pol. ÚZ Rozpo et Stru ný popis
2016

2321 5169 150 správa kanalizací, laboratorní rozbory k odpadním vodám

2321 5169 140 išt ní deš ové kanalizace a deš ových vpustí

2321 5171 150 oprava kanalizací  - ul. Poto ní, vyúst ní Michál. potoka

2321 6121 810 deš ová kanalizace ul. Poto ní

2339 5901 340 finan ní rezerva na realizaci obnovy vodovod  a kanalizací

Celkem: 1 590

VODNÍ HOSPODÁ STVÍ
drobné vodní toky

v tis. K

§ pol. ÚZ Rozpo et                                                                     Stru ný popis
2016

2333 5169 200 išt ní drobných vodních tok

2333 5169 350 rekonstrukce ásti koryta Klempí ská (opevn ní b eh )

Celkem: 550

 POH EBNICTVÍ

v tis.K

§ pol. ÚZ Rozpo et                                                                     Stru ný popis
2016

3632 5151 15 voda pro h bitov

3632 5169 265 správa ve ejného poh ebišt

3632 5171 20 drobné opravy na poh ebišti

3632 5192 15 náhrady za poh by zesnulých - sociální poh eb

3632 6121 2 900 odvodn ní ve ejného poh ebišt

Celkem: 3 215
10



                                 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY íloha .11

v tis.K

§ pol. org. Rozpo et Stru ný popis
2016

3722 5169 4 500 sb r a svoz komunálních odpad    -  popelnice

Celkem: 4 500

§ pol. org. Rozpo et Stru ný popis
2016

3723 5169 1 800 svoz velkoobjemových kontejner  - sb rný dv r

Celkem: 1 800

§ pol. org. Rozpo et Stru ný popis
2016

3726 5137 50 nákup kontejner  na t íd ný odpad

3726 5169 1 500 svoz a zneškod ování t íd ného odpadu,  Bio-nádoby

3726 5169 300 likvidace biologického odpadu z ve ejných ploch - tráva, listí

Celkem: 1 850

§ pol. org. Rozpo et Stru ný popis
2016

3728 5169 60 monitoring a laboratorní práce

Celkem: 60

§ pol. org. Rozpo et Stru ný popis
2016

3729 5169 70 likvidace erných skládek

Celkem: 70
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PÉ E O VZHLED OBCE A VE EJNOU ZELE  P íloha .12

§ pol. org. Rozpo et                                                                     Stru ný popis
2016

3745 5137 70 dopln ní mobiliá e  - koše, lavi ky, kv tiná e…

3745 5169 2 550 údržba pozemk  a sekání p íkop , výsadba  a údržba záhon , kácení a
ezy strom , úklid ve ejného prostranství

3745 5139 10 všeobecný materiál - št tce, barvy, ná adí, post ik ….

3745 5151 5 spot eba vody pro kašnu na nám stí

3745 5171 50 oprava  mobiliá e  a  stavebních prvk   - zídky, schodišt  ..

3745 6121 800 rekonstrukce par íku na ul. Revolu ní v . herních prvk -  U Juráška

Celkem: 3 485

PÉ E O VZHLED OBCE A VE EJNOU ZELE
ve ejn  prosp šné práce

v tis.K

§ pol. ÚZ Rozpo et                                                                     Stru ný popis
2016

3745 5169 300 paušální náhrada náklad  pro 15 pracovník  VPP  -  školení, prohlídky, energie,

ochranné pracovní pom cky, hygienické pot eby, dopravní náklady…

Celkem: 300

ZEM LSTVÍ
v tis.K

§ pol. ÚZ Rozpo et                                                                     Stru ný popis
2016

1014 5139 40 všeobecný materiál

1014 5169 150 odchyt a ustájení  toulavých ps , veterinární pé e

Celkem: 190
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OSTATNÍ VÝDAJE  P íloha .13
v tis. K

§ pol. ÚZ Rozpo et                                                                     Stru ný popis
2016

3239 5213 20 univerzita t etího v ku - p ísp vek 1.200,-K / 1 semestr//8 osobx2 semestry

6310 5163 30 služby pen žních ústav   -  poplatky hrazené bankám

6320 5163 350 pojišt ní majetku

6399 5362 208 vlastní da ová povinnost  - odvod DPH

6399 5362 3 556 da  z p íjm  právnických osob za obec

6409 5240 50 dary pro neziskové organizace

6409 5492 80 dary pro obyvatelstvo

Celkem: 4 294

    SOCIÁLNÍ FOND
v tis. K

§ pol. ÚZ Rozpo et                                                          Stru ný popis
2016

6171 5139 19 10 všeobecný materiál

6171 5169 19 149 stravenky, kulturní a ozdravné akce

6171 5179 19 98 ošatné

6171 5499 19 347 pracovní a život.jubileum, penzijní p ipojišt ní, p ísp.na dovolenou,d chod

6171 5660 20 ky

Celkem: 624
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íloha . 14

DOTACE  PRO SPORTOVNÍ  ORGANIZACE

elová neinvesti ní dotace pro sportovní organizace poskytované v souladu se Zásadami pro poskytování

elových neinvesti ních dotací z rozpo tu m sta Rychvald.

800.000,- K

v tom:

§ pol. v tis. K                      druh dotace

3419 5229 700 elová dotace sportovním organizacím

3419 5222 100 elová dotace sportovním organizacím

DOTACE PRO FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY

elová neinvesti ní dotace pro fyzické a právnické osoby poskytované v souladu se Zásadami pro poskytování

elových neinvesti ních dotací z rozpo tu m sta Rychvald.

500.000,-K

v tom:

§ pol. v tis. K                      druh dotace

3231 5333 80 elová dotace právnickým osobám

3330 5223 50 elová dotace právnickým osobám

6409 5222 340 elová dotace právnickým osobám

6409 5494 30 elová dotace fyzickým osobám

14



ÍSP VKOVÁ ORGANIZACE íloha .15

M  D TÍ A MLÁDEŽE                                                                                     § 3421, pol.5331

       Neinvesti ní  p ísp vek ve výši 450.000,- K

m d tí a mládeže je  p ísp vková organizace m sta Rychvald od 1.1.2007.
edm tem innosti Domu d tí a mládeže je výchova a vzd lávání, zájmová, osv tová, táborová, rekrea ní innost

a tématická innost pro d ti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, pop ípad  další osoby,  bez ohledu na místo
jejich trvalého pobytu. D m d tí a mládeže vykonává svoji innost po celý školní rok. Organizace sou asn  zajiš uje
stravování pro vlastní zam stnance.

izovatel poskytuje p ísp vek ve výši 450 tis. K  na áste né krytí provozních náklad , z toho na teplo a elektrickou
energii - 91 tis. K , nákup knih a tiskovin - 3 tis.K , materiál pro výuku a nákup u ebních pom cek - 91 tis. K , nákup
istících a kancelá ských prost edk  - 27 tis. K , poplatky poštovní, telefonní, bankovní, za používání internetu a

nákup cenin - 37 tis. K , cestovné - 12 tis. K , všeobecný materiál - 11 tis.K , p eprava d tí na vystoupení - 16 tis. K ,
pojišt ní d tí a majetku - 14 tis. K , ostatní služby  - 17 tis. K ,  program FENIX  - 18 tis. K ,  opravy a rekonstrukce

eben - 63 tis. K , za zpracování mezd - 36 tis. K , revize - 8 tis. K , za likvidaci odpadu - 6 tis. K .

V roce  2016 p ísp vková organizace p edpokládá  p íjem  z  vlastní  innosti ve výši 1 080 tis. K   (zápisné, táborné)
a dotaci z rozpo tu Kraje ve výši 2 150 tis. K   na mzdové prost edky, odvody, FKSP, OON.

edpokládané ro ní provozní náklady iní 3 680 tis. K .
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íloha .16

ÍSP VKOVÁ ORGANIZACE  § 3111, pol. 5331, pol. 6351

MATE SKÁ  ŠKOLA  RYCHVALD

     Neinvesti ní p ísp vek ve výši 1,940.000,-

Organizace hospoda í s pen žními prost edky, které získává z vlastní innosti a s finan ními prost edky p ijatými
z rozpo tu z izovatele a z rozpo tu Kraje.  Další zdroje erpá ze svých fond , dar  a  dotací. Z izovatel poskytuje

ísp vek ve výši 1 940 tis. K  na áste né krytí provozních náklad  pro MŠ Sídlišt ,  MŠ Václav, MŠ Podlesí.
Z toho na nákup energií  - 1 440 tis. K (elektrická energie, teplo, voda), služby - 106 tis. K  (poštovní poplatky,

telefonní a bankovní poplatky, zpracování mezd, pojišt ní d tí, programové vybavení a další služby), pro nákup
istících,  kancelá ských,  desinfek ních  a  podobných prost edk   a  nákup knih  -  95 tis. K ,  nákup drobného

hmotného majetku - 34 tis. K   (nábytek, lehátka),  p edplatné asopis , hra ky, u ebních pom cky - 30 tis. K ,
drobná údržba - 20 tis. K ,  mimoškolní aktivity  -  24 tis. K ,  odpisy  -  21 tis. K ,  cestovné  -  30 tis. K , ostatní
služby  (revize, praní prádla, deratizace, svoz odpadu, kontrola Tv ná adí, správa www.stránek, servis po íta ových
program )  -  140 tis. K .
V roce 2016 organizace  p edpokládá p íjem ze školného ve výši 550 tis. K , který se použije na dofinancování
náklad  na elektrickou energií a nákup drobného materiálu, hra ek a na drobou údržbu.

Další náklady, které hradí z izovatel ze svého rozpo tu :

pol. 5171, orj.22 (odbor školství) oprava, údržba

Václav,Podlesí,Sídl. 300 tis. žná údržba a vým na oplocení MŠ Podlesí

pol.5169, orj. 22 (odbor školství) služby

MŠ Podlesí 90 tis. služba - servis OV

pol.6121, orj. 22 (odbor školství) investice

MŠ Podlesí 300 tis. herní prvky na školní zahradu

§ 3111, pol.6121  ( odbor investi ní) investice

0

16



ÍSP VKOVÁ ORGANIZACE íloha .17
ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  RYCHVALD § 3113, pol.5331

               Neinvesti ní p ísp vek ve výši 5,400.000,-

ísp vková organizace hospoda í s pen žními prost edky, které získává z vlastní innosti  a s pen žními prost edky
ijatými z rozpo tu z izovatele  a z rozpo tu Kraje.  Dále hospoda í s finan ními prost edky svých fond   a  z  dar .
izovatel poskytuje p ísp vek ve výši  5 400 tis.K  na provozní náklady dvou základních škol a školní jídelny, jako je

nákup energií - 3 000 tis. K   (teplo - 2 200 tis.K , voda - 120 tis.K , elektrická energie - 660 tis.K ,  plyn - 20 tis. K ),
služby - 700 tis. K   (programové licence, školení pracovník ,  poplatky poštovní, telefonní, bankovní a internetové,
zpracování mezd,revize, svoz komunálního odpadu, st ežení objektu, plavání, deratizace,služby BOZP,srážková voda,
praní prádla, správa po íta ové sít  a další), nákup všeobecného materiálu - 400 tis.K  (kancelá ské, istící, úklidové
a desinfek ní prost edky,tiskopisy, materiál pro výzdobu,tonery do tiskáren a kopírek, nákup knih, dovybavení školní
jídelny, p edplatné, u ební a metodické pom cky pro u itele), po ízení drobného dlouhodobého hmotného majetku
500 tis.K  (lavice, židle, dovybavení t íd, kabinet , cvi né kuchyn , audiovizuální technika, po íta e), údržba a opravy
500 tis.K  (nap .malování, nát ry sokl  a tabulí, oprava obložení, vým na podlahové krytiny,porevizní opravy,opravy
po íta  a kopírek, opravy okap , dve í apod.),  pojišt ní žák   - 50 tis.K ,  jízdné a ceny na sout že, porady,  školení
30 tis. K , odpisy - 150 tis. K , stravování ZŠ Václav - 30 tis. K , projekt  Vzd lávání - 40 tis. K .
V roce  2016 p ísp vková organizace p edpokládá  p íjem  ze  školného ve výši 140 tis. K ,  z hospodá ské innosti
ve výši 25 tis.K  a z úrok  5 tis.K .

Další náklady, které hradí z izovatel ze svého rozpo tu:

pol. 5171, orj.22 (odbor školství) oprava, údržba

ZŠ Sídlišt , Václav 500 tis. K žná údržba
ZŠ Sídlišt 300 tis. oprava omítek

pol. 5169, orj.22 (odbor školství) služby

ZŠ Václav 90 tis. služba - provoz OV

pol. 6121 (odbor investi ní) investice

0
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                                                         P íloha .18

                         Schválené investi ní výdaje na rok 2016

1. Odbor investic a správy majetku: 22 527 tis.K

§ pol. v tis. K název projektu

2219 6121 1 200 chodník od STK k Základní škole Sídlišt
2219 6121 3 500 chodník ul. Michálkovická - od ul. Myslivecká k p ejezdu

3631 6121 500 rozší ení VO na ul. Bezejmenné

3632 6121 2 900 odvodn ní ve ejného poh ebišt

3612 6121 5 600 snížení energetické náro nosti bytových dom . p. 1518, 1519, 1533
3612 6121 5 667 snížení energetické náro nosti bytových dom . p. 1513, 1514, 1515

3639 6130 1 550 nákup pozemk  - pozemky pod místními komunikacemí, Bohumínská - to na

3745 6121 800 rekonstrukce par íku na ul. Revolu ní  - v blízkosti DPS

2321 6121 810 deš ová kanalizace ul. Poto ní

2. Odbor školství, kultury, sportu a vnit ní správy: 3 370 tis.K

§ pol. v tis.K název projektu

3392 6122 70 kopírovací stroj  -  kulturní d m
5512 6122 3 000 rekonstrukce požárního vozu
3111 6121 300 herní prvky pro školní zahradu MŠ Podlesí

SCHVÁLENÉ  INVESTI NÍ  VÝDAJE  celkem: 25 897 tis.K
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                            P íloha . 19

                     Plán  investi ních výdaj  a oprav na rok 2016

Na základ  výsledk  hospoda ení za rok  2015, z statku volných finan ních prost edk  a možnosti
získání dotací, budou plánované  výdaje  na  investice (pol. 6121)   a  opravy (pol. 5171) postupn
za len ny do schváleného rozpo tu rozpo tovým opat ením.

1. Odbor investic a správy majetku: 37 338 tis. K

§ pol. v tis.K                                                název projektu                                                         § 3612=byty ,  § 3613=nebyty

Dota ní tituly: realizace se uskute ní za p edpokladu získání dotace

3612 6121 5 667 snížení energetické náro nosti bytových dom . p. 1510, 1511, 1512
3612 6121 5 667 snížení energetické náro nosti bytových dom . p. 1501, 1502, 1503
3612 6121 5 702 snížení energetické náro nosti bytových dom . p. 1601
3612 6121 5 702 snížení energetické náro nosti bytových dom . p. 1602
3111 6121 5 000 stavba nového pavilonu MŠ Podlesí

Celkem: 27 738

Bez dotací:

3612 5171 1 000 oprava balkón  v budov . p. 529  -  DPS
3612 5171 2 500 generální oprava elektro v bytových domech . p. 1518, 1519, 533
3613 5171 2 000 úprava manipula ní plochy v . odvodn ní budovy  -  sb rný dv r
3421 6121 1 800 stavba d tského h išt  u TJ Baník
3111 6121 1 000 rekonstrukce zahrady u MŠ Václav
3113 5171 1 300 oprava st echy ZŠ Václav

Celkem: 9 600

PLÁNOVANÉ  INVESTI NÍ  VÝDAJE  A  OPRAVY celkem: 37 338 tis. K
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