
Rozpo čet města Krom ěříže na rok 2011 1
Třída I.

111 daňové příjmy 70100
závislá činnost 55500
samostatná činnost 10000
z kapitálových výnosů 4600

112 daňové příjmy  53007
právnické osoby 44700
za obce 8307

121 DPH 114900

133 poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 13230
Poplatek komunální odpad 13000
odvody za odnětí půdy a uložení odpadů 230

134 místní poplatky 6308
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 4188
Poplatek ze psů 800
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1170
Poplatek z ubyt.kapacit 100
Poplatek za laz. a rekr. pobyt 50

135 Ostatní odvody 1880
Odvod výtěžku z provozování loterií  - platby VHP 780
příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO 1100

136 správní poplatky 10500

151 Daň z nemovitostí 15000
Třída I. Celkem 284925
Třída II.

211 příjmy z vlastní činnosti 250

212 odvody příspěvkových organizací 11540
Sociální služby města Kroměříže 9000
školská zařízení 2300
Knihovna Kroměřížska 240

213 příjmy z pronájmu majetku 540
nájem školy Palackého 40
pozemky a ostatní majetek 500

214 příjmy z úroků a realizace fin.majetku 11574
podíl na HV Biopas 6375
dividendy VAK 4599
příjmy z úroků 250
příjmy z úroků SFRB 350

221 sankční platby 4004

222 finanční vypopřádání 1744

232 ostatní nedaňové příjmy 11506
cena ve třídění odpadů 15



návrh dotace zvýšení kvality řízení 5216 2
návrh dotace e-govermment 4136
dotace Celoživotní učení 95
odpadové hospodářství Ekokom 1000
pojistná plnění 290
nekapitálové příspěvky pohřebnictví 100
projekt farmářské trhy 149
služby MP ,vrakovné 5
nekapitálové příspěvky a náhrady 500

234 příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 169

246 Splátky půjček 4490
splátky nízkoúročeného úvěru ze SFRB 3190
splátky FRB 1300

Třída II. Celkem 45817
Třída III.

311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 1282
Třída IV.

411 neinv.dotace od rozpočtů ústř.úrovně 260248
dotace na sociální péči a pomoc v nouzi 198000
dotace na výkon státní správy 36840
dotace na výkon státní správy soc.služeb a SPOD 4463
dotace na výkon zřizovatelských funkcí 9157
dotace na školství 4632
dotace na projekty ZŠ 5833
dotace sčítání lidu 156
dotace činnost odb.lesního hospodáře,meliorační dřeviny 546
dotace aktivní politika zaměstnanosti 402
dotace prevence kriminality 75
dotace přeshraniční spolupráce 120
dotace tvůrčí psaní 8
dotace stěhování 16

412 neinv.dotace od rozpočtů územní úrovně 13018
regionální funkce knihoven 2269
škola hrou 5198
projekty Sociální služby 1447
likvidace povodňových škod 2572
provoz dopravního hřiště 130
činnost SDH 2
neinvestiční náklady na žáky ZŠ 1400

415 neinv.transfery ze zahraničí 1879

       421-2 investiční dotace 29792
dotace IPRMK 21253
dotace rekonstrukce kina 7489
prevence kriminality 410
dotace na zpracování lesních hosp.osnov 185
dotace VISK - knihovna 121
dotace SDH - stříkačky 50
dotace solární systémy 64
dotace škola hrou 220

Třída IV. Celkem 304937
Příjmy celkem 636961,0



Výdaje b ěžné 3
       501-2 platy zaměstnanců a OOV 82744

platy zaměstnanců a OOV 82589
platy kultura 100
refundace hasiči 10
projekty Zdravého města 45

503 povinné pojistné 28670
soc.zabezpečení 20800
zdravotní pojištění 7470
ostatní povinné pojistné 400

513 nákup materiálu 3489
vnitro 2500
Městská policie 400
projekt Farmářské trhy 239
kultura vč.KSP 130
Sbor dobrovolných hasičů 80
Zdravé město vybrané projekty,Bezpečná komunita 60
stojany na kola 50
Klub důchodců 30

514 úroky 4300
SFRB 300
úvěr 4000

515 energie 9787
vnitro  8800
kino 650
SDH 152
městská policie 35
klub důchodců 150

516 služby 90328
vnitro 14000
služby peněžních ústavů pojistné 950
odpadové hospodářství vč.MČ 31015
hřiště,pískoviště,lavičky 800
hřiště,pískoviště,lavičky,veřejná zeleň  v MČ  1100
sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků 4200
sečení trávy hřbitovy 80
výsadba zeleně 500
studie zeleně 140
mobilní zeleň v centru města 180
ošetřování výsadby 1700
hrabání listí 800
kácení a ořezy stromů vč. MČ 1300
výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova 200
služby veřejného osvětlení 10300
služby veřejného osvětlení v MČ 2500
montáž,demontáž a obměna vánočního osvětlení 400
čištění komunikací a likvidace plevele 6100
čištění komunikací a likvidace plevele v MČ 500
zimní údržba vozovek,chodníků,veř.prostranství a zastávek MHD 5400
zimní údržba voz.,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD v MČ 300
kultura a cestovní ruch 603



HK Kroměříž věcné břemeno 650 4
Posudky a geom.plány vč.regenerace MPR(280 stavební,300 mpr) 580
Právní služby 250
Územně analytické podklady 350
provoz portálu ÚAP 115
studie, posudky,územní plán -  odboru rozvoje 485
posudky odborů dopravy 100,životní prostředí 100 200
digitalizace archívu,mapy - stavební úřad 350
Digitální mapa Zlínského kraje 88
kultura - tisk a sazba zpravodaje 300
likvidace divokých skládek v KM 200
likvidace divokých skládek v míst.částech 100
údržba Biocentra 250
deratizace 160
Městská policie vč.prevence kriminality 505
Zdravé Město vybrané projekty 160
služby peněžních ústavů 260
montáž a demontáž podia,vč.osvětlení . 200
monitoring ovzduší,ochrana vod,stanovišť,ekologie,pr.služby 130
nájemné 70 skládky,15 Městská policie,50 lávka,5parkoviště 140
nájemné Bajda,prodejny místní části 475
nájemné informační kanceláře VN č.50 319
udržitelnost projektu Hanácké náměstí 300
sčítání lidu 156
stojany na kola,půjčovné 55
zdravotní služby - preventivní prohlídky 74
pronájem tribuny 85
odborné prohlídky mostů 45
Klub důchodců 35
Projekt Besip 50
Sbor dobrovolných hasičů 80
provoz vodovodů 3
údržba naučných stezek 35
okamžitá pomoc - stěhování 16
el-požární signalizace DK 11
zpevnění komunikace 9
projekt Farmářské trhy 18
administrace digitalizace kina 10
poplatky za lek.potvrzení - odbor soc.věcí 11

517 ostatní nákupy 23321
opravy chodníků 1890
chodníky Koperníkova,Albertova,Zborovská 3720
dlaždičské práce vozovek a chodníků 400
živičné práce 1100
dopravní značení 940
dešťové vpusti 600
světelná signalizace 400
opravy mostů,čekáren a dětských hřišť 500
bezbariérové přechody 100
Projekt Zvýšení kvality řízení 5198
Projekt e-govermment 4866
vnitro opravy a udržování 1500
úprava prostor Mánesova 50
cestovné vnitro,vč.účastnických poplatků 300
programové vybavení vnitro 200



Městská policie 580 5
turistický portál 120
fond starosty,pohoštění 300
kultura - mezinárodní kontakty 160
spoluúčast města na akcích 250
Sbor dobrovolných hasičů 80
Klub důchodců 10
odbor školství 40
Zdravé město 17

519 příspěvky a náhrady - ostatní výdaje 958
vnitro -  poplatky,náhrady,věcné dary 200
kultura,cestovní ruch 450
pohřby zesnulých 170
soudní řízení 98
Sdružení hasičů ČMaS 40

521 neinvestiční dotace podnik.subjektům 2086
WAA invest - parkovací příspěvek 300
Provoz veřejného WC 480
Informační kancelář 490
Okresní hospodářská komora 145
odborný lesní hospodář,meliorační dřeviny 546
spoluúčast Wolfův splávek 40
provoz kina 85

522 neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 7635
grantový systém vč. TJ Slavia-kotel,provoz 5385
příspěvek na provoz Krok 1800
Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu 155
otevřené brány - farnosti 120
České dědictví Unesco 80
Sdr.historických sídel 31
dotace mimo řádné dotační tituly 19
členský poplatek Zdravé město 45

531 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 50
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 50

532 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2297
dopravní obslužnost 2032
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 115
Mikroregion Kroměřížska 150

533 neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 87186
ZŠ s právní subjektivitou vč.ŠJ a neinvestičních nákladů 19000
MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů 11400
Projekt Škola hrou 5618
Projekty škol 5833
Sociální služby města Kroměříže 9000
Sociální služby města Kroměříže - projekty 1447
Sociální služby Uherské Hradiště 6
Knihovna Kroměřížska 9800
regionální funkce knihoven 2269
Knihovna Kroměřížska - knižní fond 250
Knihovna Kroměřížska provozní náklady krytu CO 110



Knihovna Kroměřížska projekty 8 6
Dům kultury provoz vč.účelových akcí 9310
Správa majetku provoz sportovních zařízení 8400
Správa majetku psí útulek 1000
Správa majetku provoz dětského dopravního hřiště 330
Správa majetku splátky SFRB 1100
Správa majetku úprava WC na Hanáckém náměstí 100
Správa majetku oprava kondenzátoru 450
Správa majetku energie PDA 50
Správa majetku - udržitelnost projektu Hanácké nám. 465
Správa majetku úprava el.rozvodů PDA 340
SVČ Šipka 900

536 platby daní a poplatků 9955
daně z převodu,vč.daně z nemovitostí 400
daň z příjmů právnických osob za obce 8307
finanční vypořádání 1173
soudní poplatky 50
Městská policie kolky,pojištění 25

541 sociální dávky 198000

542 náhrady mezd v nemoci 211

549 Neinvestiční transfery 2380
Příspěvky fond sociálních potřeb 2000
regenerace MPR 380

590 nespecifikované rezervy 2155

Třída V. celkem 555552,0

Investi ční výdaje
612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem 49878

výkupy pozemků 400
rekonstrukce objektu č.p.3191 5000
projektové dokumentace,studie posudky 1000
úprava prostoru knihovny 440
prevence kriminality 600
chodníky IPRMK 29000
rekonstrukce Kina Nadsklepí 12630
interiery Klub seniorů 250
fasáda MŠ Trávník 300
interaktivní tabule 114
SDH stříkačky 84
software Gordic 60

620 příplatek mimo zákl.kapitál KTS s.r.o.- rekonstrukce budovy 500

   631-635 investiční transfery 306
Knihovna kroměřížska VISK 121
lesní hospodářské osnovy 185

Třída VI.celkem 50684,0



7
Běžné výdaje 555552,0
Investi ční výdaje 50684,0
Výdaje celkem 606236,0

REKAPITULACE
Příjmy 636961,0
Výdaje 606236,0
Saldo p říjmů a výdaj ů: 30725,0

Financování t řída VIII.
Příjem
Příjem: 36115
v tom: přijetí úvěru IPRMK 25000

zapojení zůstatků BÚ 11115

Výdej: 66840
v tom: splátky investičnho úvěru KB 31249

splátka úvěru IPRMK 25000
splátky investičnho úvěru ČSOB 5218
splátky investičnho úvěru ČSOB 2133
SFRB splátka jistiny nízkoúročeného úvěru 3240

Celkem: -30725,0


