Rozpočet města Nový Jičín na rok 2017

v tis. Kč

Příjmy
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery (dotace)

334 568,281
112 356,242
41 881,420
44 676,964

Příjmy celkem

533 482,907

Třída 8 - Financování

78 582,312

Úhrn zdrojů

612 065,219

Výdaje: (ORJ = organizační jednotka)
ORJ 1xx - Odbor majetku, rozvoje a investic

112 657,354

102 - Vodní hospodářství
110 - Doprava
120 - Majetkoprávní záležitosti
139 - Komunální služby
141 - Dotace a dary cizím subjektům

6 860,000
52 620,000
1 720,000
50 057,354
1 400,000

ORJ 009 - Obecní živnostenský úřad
ORJ 011 - Návštěvnické centrum NJ-město klobouků (org. složka)
ORJ 210 - Odbor dopravy
ORJ 3xx - Odbor správních činností
313 - Správní delikty
317 - Vnitřní věci

154,000
0,000

ORJ 4xx - Odbor školství, kultury a sportu

95 211,000

414 - Školství
416 - Kultura
441 - Dotace a dary cizím subjektům

45 559,000
33 052,000
16 600,000

ORJ 018 - Městská policie NJ
ORJ 019 - Odbor organizační
ORJ 5xx - Odbor sociálních věcí

19 092,600
127 063,994
7 630,000

528 - Sociální věci
541 - Dotace a dary cizím subjektům

2 585,000
5 045,000

ORJ 029 - Prosenior (org. složka)
ORJ 035 - Odbor životního prostředí
ORJ 037 - Odbor bytový
ORJ 040 - Odbor územního plánování a stavebního řádu
ORJ 741 - Odbor finanční

Výdaje celkem
Příjmy
Třída 1 - Daňové příjmy
1111
1111
1112
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1335
1336
1340
1341
1343

1346
1351
1353
1355
1361

2 340,000
7 423,000
6 103,561
154,000

9 044,510
52 211,000
152 549,200
1 370,000
19 215,000
612 065,219
334 568,281

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti - 1,5% (motivační)
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. čin. - 30% dle trvalého bydliště (pro obce je od 1.1.2017 zrušena)
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. čin. - sdílená
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob - sdílená
Daň z příjmů právnických osob za obec (za město NJ)
Daň z přidané hodnoty - sdílená
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod
Poplatek za sběr, třídění a likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
z toho: odbor obecní živnostenský úřad
odbor majetku, rozvoje a investic (překopy 60, zábory 5)
odbor životního prostředí (zvláštní užívání zeleně)
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst (park.automaty v městské památk.rezervaci 50, abonentní a rezidentní karty 100)
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
Odvod z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
z toho: odbor dopravy
obecní živnostenský úřad (nové a změnové výpisy z živnost.rejstříku 400, vydání výpisů z živnost.rejstříku 4, vydání rozhodnutí na výherní hrací
přístroje 30, osvědčení zemědělský podnikatel 10)

odbor územního plánování a stavebního řádu
odbor správních činností (matrika 170, ohlašovna 40, OP+CD 1100, CzechPoint 286)
odbor životního prostředí (rybářské lístky 90, vodní hospodářství 80, odpady 2)
odbor finanční
1511 Daň z nemovitostí

Třída 2 - Nedaňové příjmy

61 852,125
6 456,552
0,000
1 484,451
5 772,865
65 810,661
10 000,000
130 796,627
20,000
5,000
0,000
13 000,000
700,000
505,000
330,000
105,000
70,000
150,000
1 000,000
900,000
17 000,000
9 115,000
5 000,000
444,000
1 900,000
1 596,000
172,000
3,000
10 000,000

112 356,242

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
z toho: § 1031 pěstební činnost (těžba v městských lesích)
§ 2143 cestovní ruch (Návštěvnické centrum NJ-město klobouků)
§ 2221 provoz veřejné silniční dopravy (AHOLD)

12 714,465
2 000,000
500,000
223,965
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2119
2131
2122
2132

v tis. Kč

§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce (bazén: Basketbalový klub,o.s.-vstupné, nájmy)
§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce (zimní stadión: Hokejový klub-vstupné, nájmy)
§ 3612 tržby za správu SVJ (odbor bytový)
§ 3632 poplatky za hrobová místa (odbor bytový)
§ 4351 pečovatelská služba 800, denní stacionář 300, odlehčovací služba Pohoda 800 (Prosenior NJ)
§ 5311 bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie)
§ 6171 činnost místní správy (kopírování pro veřejnost)
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (OMRI: věcná břemena - s DPH 21%)
Příjmy z pronájmů pozemků (OMRI: s 0% DPH 320, s 21% DPH 850 - obojí s § 3639 + zápočet oplocení p. Perútka 8,677)
Odvody příspěvkových organizací (z fondu investic: odpisy z nemovitého majetku+z movitého majetku pořízeného z dotace )
Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí
§ 2212 vyhrazené parkování formou nájemní smlouvy (OMRI)
§ 2321 nájem Kanalizace od SmVaK (DSO) - účet 2310441 Plán financování obnovy (PFO)
§ 3122 nájem EDUCA (odbor bytový: 1 Kč)
§ 3612 z bytů v majetku města (odbor bytový: nájmy 28000, zálohy na služby 19000, vyplácení přeplatků -2000)
§ 3613 v nebytových prostorech (odbor organizační: krátkodobé-aula 5, dlouhodobé-Kavamat+Mixa 114,355)
§ 3613 v nebytových prostorech (OMRI: s DPH 0% je 0,002=nájem plynovodu, s DPH 21% 325)
§ 3613 v nebytových prostorech (odbor bytový: nájmy 14200, zálohy na služby 3800, kryté stání Loučka 160, Hotel Praha 290,4, zálohy na
služby a energie Hotel Praha 1260 )

2141
2142
2212

2310
2321
2324

2329

2343
2411

§ 3634 v zásobování teplem (Dalkia)
§ 4351 v domech s pečovatelskou službou (nájmy: krátkodobé 8)
§ 4379 v klubech seniorů (nájmy: dlouhodobé 20, krátkodobé 12)
Příjmy z úroků
Příjmy z dividend (ASOMPO, SmVaK)
Přijaté sankční platby
z toho: § 2141 živnostenský úřad (ve správním řízení 5, v blokovém řízení 15)
§ 2169 stavební úřad
§ 2219 odbor dopravy (ostatní záležitosti pozemních komunikací)
§ 2223 odbor správních činností (dopravní přestupky)
§ 3762 činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně ŽP
§ 3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí
§ 5311 Městská policie (na místě zaplacené 400, na místě nezaplacené 200, tj. s org. 0406)
§ 6171 pokuty (odbor správních činností-úsek správních deliktů)
§ 6171 pokuty (odbor správních činností-oddělení OP, CD a EO)
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
Přijaté neinvestiční dary (Dalkia)
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
§ 2141 vnitřní obchod (obecní živnostenský úřad: náklady řízení)
§ 2169 stavební úřad
§ 2223 bezpečnost silničního provozu (dopravní přestupky: náklady řízení)
§ 3612 bytové hospodářství (odb.bytový: úhrada nákladů soudních řízení+poplatky z prodlení)
§ 3613 nebytové hospodářství (odb.bytový: úhrada nákladů soudních řízení+poplatky z prodlení)
§ 3722 sběr a svoz komunálních odpadů (příspěvek od EKOKOMu)
§ 6171 činnost místní správy (odbor správních činností: náklady řízení)
§ 6171 činnost místní správy (z provozu Technologického centra od příspěvkových organizací města)
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
z toho: § 3341 kabelová televize Straník-přihlášky (OMRI)
§ 3613 chata Jičínka (org. 4381)
§ 3632 pohřebnictví (odbor sociálních věcí: refundace za soc.pohřby z MMR-účet 2310400, úhrady sociálních pohřbů-účet 2310600)
§ 3639 provoz internetu ve Straníku (OMRI)
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru (§ 2119 ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky)
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů-fyzických osob (stomatologové)-k 31.12.2016 budou půjčky splaceny

Třída 3 - Kapitálové příjmy

3 130,000
1 800,000
2 900,000
220,000
1 900,000
40,000
0,500
100,000
1 178,677
5 679,941
85 618,959
650,000
455,000
0,001
46 500,000
96,756
325,002
18 671,200
18 881,000
8,000
32,000
5,000
340,000
4 065,000
20,000
30,000
20,000
3 000,000
5,000
40,000
600,000
350,000
0,000
7,200
2 263,000
5,000
30,000
100,000
200,000
30,000
1 750,000
100,000
48,000
284,000
5,000
170,000
70,000
39,000
100,000
0,000

41 881,420

3111 Příjmy z prodeje pozemků
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
3129 Ostatní investiční příjmy
z toho: Postupný odprodej Kanalizace Beskydská (účet 2310600/ORJ 102/odd.,par.2321/pol.3129)
Revitalizace skládky Kojetín
Energetické úspory MŠ Máj, Jubilejní
Regenerace panelového sídliště Bezručova - Riegrova
Energetické úspory ZŠ Tyršova - družina, Jiráskova
Energetické úspory - bytové domy (Revoluční 36: 4750, Luční 3: 2250)
Energetické úspory - nebytové domy (Azylový dům: 800)
Zvěrokruh Skalky
Lis na dřevo 850, Svozové vozidlo na BRO a plasty 1125, Nakládač 4165

Třída 4 - Přijaté transfery

1 000,000
0,000
40 881,420
541,420
19 000,000
1 500,000
4 000,000
500,000
7 000,000
800,000
1 400,000
6 140,000

44 676,964

4111 Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokl.správy st.rozpočtu (na výkon soc.-právní ochrany dětí)
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný finanční vztah (příspěvek na výkon státní správy, z toho základní působnost + matriční působnost
4112
+ stavební působnost + pověřený úřad + příspěvek ORP) včetně výkonu veřejného opatrovnictví cca 980 tis. Kč

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
ostatní (činnost lesního hospodáře, aj.)
Místní akční plán (ÚZ 33063) - u odb.školství, kultury a sportu
Výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
z toho: za veřejnoprávní smlouvy s ostatními obcemi na úseku přestupků (odbor správních činností)
za veřejnopravní smlouvy s ostatními obcemi (Městská policie-odchyt psů)
za pozici města NJ ve funkci koordinátora v ostatní dopravní obslužnosti (od obcí okresu)
z provozu Technologického centra (od obce Šenov, Suchdol n.O., Hladké Životice, Hostašovice, Sedlnice, Rybí, Starý Jičín, Mořkov, Bernartice
n.O.)

4134 Převody z rozpočtových účtů (sociální fond)

5 251,000
31 804,700
3 042,027
970,000
1 544,027
528,000
359,287
200,000
10,000
127,287
22,000
4 219,950

Příjmy celkem

533 482,907

Třída 8 - Financování

78 582,312

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

79 996,612
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v tis. Kč

8124 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků
z toho: splátka ČMZRB za kanalizaci Beskydská (končí k 31.12.2017)
splátky úvěru na služební vozidlo
splátka AUTOPALu (končí k 30.6.2017)

-1 414,300
-1 141,800
-70,000
-202,500

Úhrn zdrojů

612 065,219

Výdaje
ORJ 1xx - Odbor majetku, rozvoje a investic

112 657,354

102 - Vodní hospodářství

6 860,000

2310 Pitná voda (účet 2310800)
z toho: investice celkem
Vodovod Loučka, Císařská PD
Vodovod Žilina Pstruží potok-Životice PD
Vodovod Bludovice-Záhumenní (zadní cesta) PD
z toho: dovoz pitné vody (při živel.pohromách) 15+opravy a udržování 170+revize,poplatky,PD k opravám 30+pasport vodovodů 100
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (účet 2310800)
z toho: investice celkem
ČOV Kojetín sanace svahu
Kanalizace Žilina Okružní PD
z toho: studená voda 170-180+revize,poplatky,PD k opravám 320-330+pasport kanalizací 100+opravy a udržování 895
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (účet 2310440-DPH)
z toho: investice celkem
Kanalizace Žilina, Loučka (v rámci DSO) - od 1.7.2016 zařazeno pod ORJ 741
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (účet 2310441-Plán financování obnovy)
z toho: opravy a udržování 200
2333 Úpravy drobných vodních toků (účet 2310800)
z toho: opravy a udržování 250 + revize,poplatky, PD k opravám 100

110 - Doprava

615,000
300,000
100,000
100,000
100,000
315,000
5 895,000
4 200,000
4 100,000
100,000
1 495,000
0,000
0,000
0,000
200,000
200,000
350,000
350,000

52 620,000

2212 Silnice (účet 2310800)
z toho: investice celkem
Přechod pro chodce MŠ Smetanovy sady
Přechody pro chodce - ul. Tyršova, ul. Slovanská, ul. G.Hĺaďo
Přechod pro chodce ul. Suvorovova
Bezpečnostní opatření k přechodům pro chodce
Přechod pro chodce Bludovice MŠ
Most Bludovice u č.p.105
Most Loučka V Kútě
Cyklolávka Novosady
Lávka u Plynáren
Rondel Gen.Hĺaďo-K Nemocnici
z toho: veřejně prospěšné práce (TSM 2000)
oprava a údržba místních komunikací celkem (TSM 15050+ost.3600)
služby (pasport místních komunikací) + revize, poplatky, PD k opravám
nájemné
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (účet 2310800)
z toho: investice celkem
Chodník Loučka ul. Na Drážkách
Výletní lokalita Čerťák
Kontejnerová stání
Regenerace sídliště Bezručova-Riegrova
Cykloopatření ul. Palackého + mobiliář
Cykloopatření zóna 30 ul. Slovanská
Cyklostezka NJ-Hostašovice - vlečka
Laudonovo nádvoří PD
Chodník Kojetín PD
Chodník Straník PD
Parkoviště MŠ ul. Revoluční
Parkoviště Restaurace Na Skalkách PD
Parkoviště ul. U Jičínky PD
Parkoviště ul. Revoluční (Shell)
Parkoviště ul. G. Hĺaďo - realizace
Chodník Žilina VI. Etapa Pstruží potok-Životice (opěrná zeď) PD
z toho: cykloopatření cyklisté v jednosměrkách
společná stezka pro chodce a cyklisty Bludovice
opravy a udržování chodníků celkem (TSM 0, město 4300)
služby (revize, poplatky, PD k opravám) + platby daní a poplatků + sankce, pokuty
2221 Provoz veřejné silniční dopravy (účet 2310800)
z toho: opravy autobusových přístřešků + PD k opravám, studie

120 - Majetkoprávní záležitosti

30 220,000
8 770,000
800,000
1 500,000
400,000
120,000
700,000
1 000,000
100,000
3 000,000
1 000,000
150,000
2 000,000
18 650,000
750,000
50,000
22 180,000
17 460,000
150,000
2 000,000
200,000
9 000,000
2 800,000
500,000
10,000
60,000
100,000
100,000
800,000
70,000
60,000
60,000
1 500,000
50,000
100,000
100,000
4 300,000
220,000
220,000
220,000

1 720,000

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
z toho: investice celkem
výkupy pozemků-ostatní
z toho: věcná břemena (účet 2310440: 170 + účet 2310800:30)
výdaje majetkoprávní (nájemné 45, znalecké posudky 60, posudky a geometrické plány 375, kolky 20, poplatky 20)

139 - Komunální služby

1 720,000
1 000,000
1 000,000
200,000
520,000

50 057,354

3341 Rozhlas a televize (účet 2310800)
z toho: opravy a udržování
3421 Využití volného času dětí a mládeže (účet 2310800)
z toho: investice celkem
Dětské hřiště Bludovice houpačka (včetně PD)
opravy a údržba dětských hřišť (TSM 350, město 465)
ostatní služby (revize, PD k opravám) 110 + materiál 5 + drobný hmotný dlouhodobý majetek 10
3613 Nebytové hospodářství (účet 2310800)
z toho: investice celkem

3

180,000
180,000
1 020,000
80,000
80,000
815,000
125,000
33 570,000
31 820,000
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3631

3633

3639

3699

v tis. Kč

Psí útulek PD + realizace
Revitalizace skládky Kojetín (geodetické zaměření + terénní úpravy)
Energetické úspory budovy MŠ Jubilejní
Energetické úspory budovy ZŠ Tyršova - družina Jiráskova
Kompostárna
Poledník ZŠ Jubilejní
z toho: neinvestice celkem
oprava zdi na ul. Bezručova
studie, podklady k žádostem o dotace
provozní výdaje (voda 160, elektřina 200, materiál 5, opravy a údržba 200, služby 435)
Veřejné osvětlení (VO) (účet 2310800)
z toho: investice celkem
VO Bludovice - zadní cesta
VO ul. Divadelní
VO ul. Revoluční
VO ul. Hřbitovní
opravy a údržba veřejného osvětlení celkem (TSM 3400, město 500, ost.služby 200)
elektrická energie
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (IS) (účet 2310800)
z toho: investice celkem
Rozšíření průmyslové zóny PD
IS Za Školou - obnova ÚP a SP
Komunální služby a územní rozvoj j.n. (účet 2310800)
z toho: přípojky na televizní kabelové rozvody Straník (materiál)
ostatní služby (rozvojové záměry města, propagace, marketing)
ostatní služby - Zdravé město
Komunální služby a územní rozvoj j.n. (účet 2310440)
z toho: investice celkem - zápočet Oplocení p. Perútka
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (účet 2310800)
z toho: mobiliář (TSM 200)

141 - Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům
Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům
z toho: investiční transfery občanům na ČOV
investiční transfery občanům na ekologické vytápění Kojetín
investiční transfery občanům - "Kotlíkové dotace"

1 400,000
1 400,000
300,000
300,000
800,000

ORJ 009 - Obecní živnostenský úřad

2 340,000

2141 Vnitřní obchod (Komplexní informační systém NJ služeb, MaS Lašsko, ...)
3341 Rozhlas a televize (TV Polar + internet.portál, dokumenty, záznamy ze ZM,…)
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

470,000
1 850,000
20,000

ORJ 011 - Návštěvnické centrum
2141

100,000
23 500,000
6 000,000
2 000,000
100,000
120,000
1 750,000
250,000
500,000
1 000,000
12 560,000
3 760,000
60,000
1 700,000
1 200,000
800,000
4 100,000
4 700,000
1 800,000
1 800,000
1 500,000
300,000
718,677
10,000
600,000
100,000
8,677
8,677
200,000
200,000

7 423,000

Vnitřní obchod (odměny za užití duševního vlastnictví 30, materiál 40, DHM (vč. dřevěného betlému) 120, služby 30, opravy a udržování 0, pohoštění 1,
věcné dary 2, příspěvek TSM celkem 440 na jarmarky, vánoční strom, výzdobu, ...)

663,000

Cestovní ruch (platy 2500, dohody 170, soc.a zdrav.poj. 663+240, odměny za užití duševního vlastnictví 270, knihy,učební pomůcky a tisk 7, DHM (např.
vybavení expozic) 225, materiál (např. kalendáře, PF, upomínkové předměty, propagace města, ...) 970, poštovní služby 4, služby telekomunikací 10,

2143 bankovní poplatky 1, nájemné 133,5, služby zpracování dat 74, nákup služeb (překlady, propagační inzerce, akce NCNJ,...) 640,5, opravy a údržba 30,

6 225,000

cestovné 10, pohoštění 45, věcné dary 3, neinvestiční transfery spolkům (ATIC, Dest.Management) 109, příspěvek TSM (Pivobraní, údržba turecké zahrady)
100 + 5, náhrada mezd v době nemoci 15

3399 Ost.záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků (platby za autorská práva - OSA, Integram)
Mezinárodní spolupráce (dohody 10, DHM 5, materiál 30, PHM 5, poštovné 5, nájemné 30, služby 225, cestovné 90, pohoštění 100, ost.nákupy 5, věcné
6223
dary 10)

ORJ 210 - Odbor dopravy

20,000
515,000

6 103,561

2221 Veřejná doprava
z toho: ostatní dopravní obslužnost
příspěvek na MHD (TSM: 4800)
náklady na realizaci výběrového řízení na nákup autobusů MHD
2223 Bezpečnost silničního provozu (BESIP)
DHM 6, materiál 3, nájemné 42, služby 10, opravy a udržování 7, pohoštění 2, věcné dary 6

ORJ 3xx - Odbor správních činností

6 027,561
1 129,551
4 800,000
98,010
76,000
76,000

154,000

313 - Správní delikty

154,000

2223 Bezpečnost silničního provozu
z toho: znalecké posudky při řešení dopravních deliktů+tlumočení
6171 Činnost místní správy
z toho: ostatmí platy (refundace)
ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

150,000
150,000
4,000
1,000
1,000
2,000

317 - Vnitřní věci

0,000

ORJ 4xx - Odbor školství, kultury a sportu

95 211,000

414 - Školství

45 559,000

3111 Předškolní zařízení
příspěvky a dotace vlastní: na provoz MŠ
na údržbu MŠ
na investice
na projekty (vlastní podíl a neuznatelné náklady) včetně rezervy
v tom: MŠ Sady (org. 305)
- příspěvek na provoz
včetně energií 900
včetně odpisů z nemovitého majetku 309,080
- příspěvek na údržbu (malování a nátěry 160, MŠ Smetanovy sady: PD na úpravu zahrady 100, PD na opravu fasády 70, výměna
kotle 40, MŠ Jiráskova: PD elektro a vzduchotechnika 100) při zapojení rezervního fondu 30

4

9 819,000
6 135,000
2 173,000
1 511,000
0,000
2 796,000
1 956,000

440,000
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- příspěvek na investice (PD k MAP 200, MŠ Jiráskova + MŠ Revoluční: univerzální robot 320) při zapojení fondu investic 120
MŠ Máj (org. 307)
- příspěvek na provoz
včetně energií 1250
včetně odpisů z nemovitého majetku 116,513
- příspěvek na údržbu (malování a nátěry 150, výměna PVC a koberců 75, MŠ Vančurova: PD na fasádu 160, MŠ K.Čapka: oprava
plotu 300)

- příspěvek na investice (PD k MAP 200, MŠ K. Čapka: klimatizační jednotka 511, myčka nádobí 50) při zapojení fondu investic 50

400,000
3 772,000
2 376,000

685,000
711,000
3 251,000
1 803,000

MŠ Trojlístek (org. 309)
- příspěvek na provoz
včetně energií 1000
včetně odpisů z nemovitého majetku 52,655
- příspěvek na údržbu (malování a nátěry 25, MŠ Máchova: oprava ZTI V.etapa+výměna soc.zařízení 350, MŠ Komenského: oprava
plotu a branky 230, oprava dřevěných sloupů 100, MŠ Beskydská: oprava elektroinstalace 183, oprava sociálních zařízení 160)
- příspěvek na investice (PD k MAP 200, MŠ Máchova + MŠ Komenského: kamerový systém 150, MŠ Máchova: herní prvek 70, MŠ
Beskydská: PD na kanalizaci 50) při zapojení fondu investic 70
- spoluúčast na projektu (PD na VS Komenského 40)
3113 Základní školy
spoluúčast na projektu MAP 260+rezerva 200+vyhodnocení žáků 40
příspěvky vlastní: na provoz ZŠ
na údržbu ZŠ
na investice
na projekty (vlastní podíl a neuznatelné náklady)
v tom: ZŠ Jubilejní celkem (org. 321)
- příspěvek na provoz
včetně energií 4000
včetně odpisů z nemovitého majetku 593,045
- přísp.na údržbu (Jubilejní: oprava elektroinstalace VII.etapa 375, malování a nátěry 200, Dlouhá: malování a nátěry 250, oprava
sociálního zařízení + výlevky 230, oprava plotu u dopravního hřiště-havarijní stav 100)
- příspěvek na investice (Jubilejní: elektronické zabezpečení školy 83, PD k MAP 200, plynový kotel do ŠJ 230, nerezové stoly 97,
Dlouhá: PD k MAP 200, plynový kotele a ohřívací stoličky do ŠJ 250) při zapojení fondu investic 150
- spoluúčast na projektech (pro ZŠ Jubilejní 500)

v tom: ZŠ Komenského 66 (org. 322)
- příspěvek na provoz
včetně energií 1800
včetně odpisů z nemovitého majetku 296,963
- příspěvek na údržbu (výměna výdejních oken ve ŠJ 202, malování a nátěry 200) po zapojení rezervního fondu 121
- příspěvek na investice (PD k MAP 200, díž na těsto 121) po zapojení fondu investic 200
ZŠ Komenského 68 (org. 323)
- příspěvek na provoz
včetně energií 1350
včetně odpisů z nemovitého majetku 169,667
- příspěvek na údržbu (oprava elektroinstalace + výměna osvětlovacích těles za LED II.etapa 1400, nátěr části EURO oken a
vstupních dveří 500, nátěry radiátorů a opravy podlah 350, PD k opravě sociálních zařízení 100)
- příspěvek na investice (PD k MAP 200, myčka na nádobí 340) při zapojení fondu investic 160

ZŠ Tyršova (org. 325)
- příspěvek na provoz
včetně energií 2200
včetně odpisů z nemovitého majetku 177,896
- příspěvek na údržbu (oprava střechy školy 5900, oprava fasády I.etapa 3200, malování a nátěry 200) při zapojení fondu investic
200 a fondu rezervního 100
- příspěvek na investice (PD k MAP 200)
3233 Střediska volného času
z toho: SVČ Fokus
- příspěvek na provoz
včetně energií 640
včetně odpisů z nemovitého majetku 130,356
- příspěvek na údržbu (oprava oplocení a zpevněné plochy 160, oprava telef. ústředny 30) při zapojení rezervního fondu 56
- příspěvek na investice (kamerový systém 56, auto 350) při zapojení fondu investic 50
3419 Ostatní tělovýchovná činnost

416 - Kultura

1 048,000
400,000
0,000
33 746,000
500,000
18 849,000
12 786,000
1 611,000
0,000
8 877,000
6 812,000

1 155,000
910,000
0,000
4 619,000
4 217,000

281,000
121,000
5 911,000
3 181,000

2 350,000
380,000
13 839,000
4 639,000

9 000,000
200,000
1 934,000
1 934,000
1 444,000

134,000
356,000
60,000

33 052,000

3311 Divadelní činnost - Beskydské divadlo (org. 504)
z toho: příspěvek na provoz
včetně energií 2050
včetně odpisů z nemovitého majetku 494,492
příspěvek na údržbu (oprava terasy budovy z Husovy ulice 1400, historické dveře 5 ks 560, nátěr stěn, jevištního tubusu, velkého sálu a prostor
zadního jeviště 181) při zapojení fondu investic a rezervního 200
příspěvek na investice (příprava na PD zateplení včetně vzduchotechniky 340, dovybavení zvukové režie a zvukového parku 150)
3319 Ostatní záležitosti kultury
z toho: osadní výbory (Žilina 54, Straník 20, Bludovice 66, Kojetín 30, Loučka 80)
kronika, ocenění osobností, vánoční a velikonoční jarmark, poplatky OSA a INTEGRAM 80, atd.
3322 Zachování a obnova kulturních památek
z toho: dohody (odborné texty na tabulky)
materiál (25 ks tabulek na KP a stojany + rozšíření QR kódů)
služby (instalace tabulek ke kulturním památkám 5, propagace v rámci EHS 5, PD na obnovu Pivovaru a panského domu v NJ-Žilině ?300?)
opravy a udržování (postřiky hradebních zdí vč.likvidace náletů 70, drobné opravy-poškození, čištění soch, restaurování kříže u Bašty 200)
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního historického povědomí
z toho: kříže a jiné údržby (oprava křížů a kaplí 100, sanace kaple Bludovice 200)
elektrická energie (zvonění kaple Kojetín 5)
3392 Zájmová činnost v kultuře
z toho: Osvětová beseda Straník
z toho: Městské kulturní středisko (org. 501)
příspěvek na provoz MěKS a Kina Květen
včetně energií 1346
včetně odpisů z nemovitého majetku 199,363
včetně Novojičínského kulturního léta a Slavností města 1000

5

11 973,000
9 542,000

1 941,000
490,000
580,000
250,000
330,000
490,000
10,000
200,000
10,000
270,000
305,000
300,000
5,000
19 494,000
26,000
19 468,000
17 111,000

1 000,000
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příspěvek na údržbu (Stará pošta: oprava fasády z náměstí 450, oprava a nátěr dřevěné konstrukce nádvoří - dotace MK 350, knihovna: výměna
podlah.krytiny a koberců 210, oprava omítek v suterénu 50, oprava vertikálních žaluzií 70, Kino Květen:oprava elektroinstalace 70, přečalounění sedaček 87)
při zapojení rezervního fondu 300
příspěvek na investice (knihovna: IT 400, Kino Květen: zvuk-sál 470, demolice v areálu letního kina + PD na využití areálu 900) při zapojení
fondu investic 400
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
z toho: výdaje na občanské záležitosti (včetně vítání občánků a jubileí)

441 - Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům
Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům
z toho: podpora celoroční činnosti v kulturní oblasti (org. 1121)
podpora jednorázových kulturních akcí (org. 1122)
podpora sportovní činnosti sportovců nad 20 let (org. 1131)
podpora sportovní činnosti dětí a mládeže (org. 1132)
podpora jednorázových sportovních akcí (org. 1133)
podpora provozu, údržby a oprava sportovišť a sportovních zařízení (org. 1134)
podpora celoroční činnosti v oblasti využití volného času (org. 1141)
podpora jednorázových akcí v oblasti využití volného času (org. 1142)
podpora na zachování a obnovu kulturních památek (org. 1150)
mimořádné dotace a dary (org. 1180)-na úhradu režijních nákladů na stravování dětí včetně dovozu pro MŠ Beruška 155, ZŠ Galaxie 135 a MŠ
Bludovice 56, Česká křesťanská akademie 15, individuální žádosti 139

ORJ 018 - Městská policie
218,9 včetně prevence kriminality, elektř.20, PHM 240, služby pošt 1, telekomunikace 145, nájemné 52, konzult.a porad.služby 3, školení 29,7, služby 320,8,
opravy a udrž. 749,2, služby zpracování dat 5, cestovné 20, neinv.přísp.a náhr. 50, kolky 20, náhrady za nemoc a prac.úrazy 25, investice: nové služební
vozidlo 430, alkoholtest 70

ORJ 019 - Odbor organizační
5262

1 370,000
210,000
210,000
16 600,000
16 600,000
750,000
250,000
2 800,000
5 000,000
200,000
6 000,000
500,000
100,000
500,000
500,000

19 092,600

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
z toho provoz: platy 12200, dohody 0, zák.odvody 3050+1098, ochr.pomůcky 2, zdrav.pomůcky 1, výstroj 260, knihy, časopisy a tisk 2, DHM 80, materiál

5212

987,000

19 092,600
19 092,600

127 063,994

Ochrana obyvatelstva (letáky+uživat.příručky 1, zpracování dat-data hosting, GSM přenosy 25, systém varování před povodněmi-hladinoměry dle servisní
smlouvy 40, opravy a udržování systému varování před povodněmi 10)

Činnost ost.orgánů státní správy v oblasti civil.nouzového hospod. (čerpá se jen při živelních pohromách: přikrývky 50, písek+pytle+... 70,
zabezpečení chodu evak.středisek 3, teplo 3, elektrická energie 4, PHM 10, služby: ubytovací,stravovací,dopravní,... 60)

5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení (PHM do elektrocentrály 1, služby 2, materiál 1, knihy+učební pomůcky+tisk 1)
5511 Požární ochrana - profesionální část (příspěvek HZS MSK dle smlouvy zvýšené o inflaci-předpoklad 0,4%)
Požární ochrana - dobrovolná část (pro hasiče Straník: platy+odvody 0, OOPP 10, knihy 1, DHM-dovybavení Ford Tranzit-majáky, vysokotlaký čistič,...
5512 30, materiál 5, PHM 8, služby+internet 3,6, školení-kurz zdravotních znalostí 2, nákup služeb 2, opravy a udržování-dodělání II.etapy rekonstrukce rozvodů

76,000
200,000
5,000
1 525,500
79,600

elektr.energie 18)

6112

Zastupitelstva obcí (ost.platy-refundace mzdy 15, odměny členů ZM 3910, zák.odvody 585+351,9, refund.zák.odvodů 6, školení a vzdělávání pro
uvolněné ZM 13, parkovné 0,5, cestovné (ubytování a doprava) 8, pohoštění 180-130, poplatky na konference 4, ošatné-svatby 30, dary 30-15)

6171 Činnost místní správy

4 988,400
114 669,544

z toho provoz: činnost místní správy-org.381 (v tom: platy 57980, ost.platy 10, dohody 1364, refundace 10, zák.odvody 14836+5340,96+330+1, odměny
za užití duševního vlastnictví-OSA 30, ochranné pomůcky 25, léky a zdrav.materiál 30, knihy+učební pomůcky+tisk 100, Novojičínský zpravodaj 480, drobný
hmotný majetek-kopírky, mobily, skartovačky, nábytek, podlah.krytiny,... 450, materiál 966, úroky vlastní 10, voda 300, teplo 1400, elektr.energie 900, PHM
160, služby pošt 1500, telekomun.70, nájemné 121, právní služby 435,6, služby BOZP 72,6, školení a vzdělávání 930, zpracování dat 159, služby vč.
stravného,úklidu,servisu kopírek, ... 4100, opravy a udržování 1010, cestovné 250, pohoštění 150, poplatky na konference 20, ostatní
(ceremoniářky,matrikářky,hudebníci) 14, náhrady 45, věcné dary 15, odvody za neplnění povin.zaměstn.zdrav.postiž.150, kolky 1, daně a poplatky 21,
náhrady mezd v nemoci 200, splátky úvěru na služ.auto-leasing 70, pol. 6122-policové regály 50)

z toho investice: oprava fasády, střechy a klimatizace budova Divadelní 9100-3510, nové služební vozidlo (současné z r. 2003) pro odb.soc.věcí a odbor
školství 350, anylýza, vývoj a tvorba agendy Pohledávky 350, propojení faktur a ORSOFT 100, propojení Holba a ORSOFT 100, propojení Holba a TWIST
50, migrace T-WIST novy OS a Jádro 150, spisovky PO 30, připravované výzvy 150, aplikace Chytré město v mobilu 130)

Úsek informatiky-org.3381 (v tom: drobný hmotný majetek 345, materiál 240, nájemné 30, služby zpracování dat 1828,36, opravy a udržování 70, nákup
softwaru 45, investice: programové vybavení 550, stavba-"VÝZVA 22" 253,314)
Chata Jičínka-org.4381 (v tom: drobný hmotný majetek 6, materiál 6, voda 14, elektr.energie 65, otop 20, PHM 1, služby-praní, odpady,... 50, opravy a
udržování-úprava vstupu a parkování,nátěr chaty, oprava schodů a komína 85, místní poplatky 15)

Mobilní telefony-org.7381
Pevné telefony-org.8381

94 107,160

7 000,000
3 361,674
262,000
150,000
80,000

Dotace na OSPOD-org. 1385 (v tom: platy 3850, dohody 24, zák.odvody 988,5+348,66, školení 120, zpracování dat 72,6, leasing 77, pojištění 8)
Sociální fond (nájemné-aktivity odborů 36,6, stravování 1765,35, rekreace zaměstnanců 676, pohoštění-setkání bývalých zaměstnanců 65, ošatné 688,
věcné dary 20, dary obyvatelstvu 100, jubilea 69, penzijní a životní pojištění zaměstn.800)

6320 Pojištění funkčně nespecifikované
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

5 488,760
4 219,950
1 300,000
4 219,950

ORJ 5xx - Odbor sociálních věcí

7 630,000

528 - Sociální věci

2 585,000

3613 Nebytové hospodářství (Sokolovská 9: drobný hmotný majetek 2-0, materiál 1, služby 1)
3632 Pohřebnictví (úhrada sociálních pohřbů)
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
z toho: nákup materiálu (program Prevence kriminality) ÚZ 14018
věcné dary (státní příspěvek na výkon OSPOD) ÚZ 13011, org. 1385
terapeutické pobyty pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (výkon pěstounské péče)
nákup služeb (státní příspěvek na výkon pěstounské péče) ÚZ 13010
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým (povinný podíl v rámci výzvy ESF)
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
z toho: nákup služeb - Komunitní plánování (org. 0439)
komunitní plánování - Den sociálních služeb
4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny
z toho: neinvestiční transfery církvím
neinvestiční transfery krajům (smlouva o závazku vůči MSK)
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
z toho: Klub seniorů Nový Jičín (org. 383)
Klub seniorů Straník (org. 2383)
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4,000
130,000
168,000
0,000
3,000
165,000
528,000
528,000
80,000
300,000
170,000
130,000
822,000
0,000
822,000
343,000
228,000
52,000
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Klub seniorů Loučka (org. 3383)
4399 Záležitosti soc. věcí a politiky nezaměstnanosti j.n. (nákup tiskopisů receptů a žádanek na omamné látky)
6409 Rezerva

541 - Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům
Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům celkem:
z toho: podpora celoroční činnosti v oblasti sociální (org. 1111)
podpora jednorázových akcí v oblasti sociální (org. 1112)
podpora sociálních služeb dle zákona o soc.službách (org. 1113)
podpora občanů města v pobytových soc. zařízeních (org. 1114)
podpora domácí hospicové péče (org. 1115)
dary obyvatelstvu - dobrovolní dárci krve (org. 1180)

ORJ 029 - ProSenior Nový Jičín

9 044,510
9 044,510

z toho Pečovatelská služba (org.390): platy 3100, dohody 100, zákonné odvody 787,5+283,5, potraviny 1, ochranné osobní pomůcky 40, léky+zdrav.mater.3,
prádlo+oděv 2, knihy+tisk 1,5, DHM 50, materiál 35, elektř.36, PHM 120, služby telekomunikací 16, mobily 12, pevné linky 2, školení a vzdělávání 50,
zpracování dat 18, služby 50, opravy a udržování 90, cestovné 20, účastnické poplatky na konference 8, neinvestiční transfery spolkům 2,9, náhrady mezd v
době nemoci 30
z toho Denní stacionář=Domovinka (org.1391): platy 749, dohody 7, zákonné odvody 189+36,81, ochr.os.pomůcky 8, prádlo+oděv 1,5, knihy+tisk 1, DHM 10,
materiál 12, elektrická energie 5, služby telekomunikací 1,3, školení a vzdělávání 10, zpracování dat 5, služby 13, opravy a údržba 5, cestovné 1,
účastn.popl.na konferencích 0,5, náhrady mezd v době nemoci 7
z toho Pohoda (org.1393): platy 2100, dohody 130, zákonné odvody 557,5+200,7, OOP+oděvy 24+5, DHM 40, materiál 36, elektř.12, telef. 1,3, školení a
vzdělávání 20, zpracování dat 15, služby 6, opravy a údržba 8, cestovné 1, poplatky na konference 0,5, náhrady v době nemoci 17

ORJ 035 - Odbor životního prostředí

3733
3742
3743
3745

3792

5 045,000
5 045,000
180,000
170,000
3 995,000
350,000
200,000
150,000

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

1014
1031
1036
1037
1039
2369
3716
3721
3722

63,000
10,000
200,000

4 808,400

1 062,110
3 174,000

52 211,000

Ozdravování hospodářských zvířat
Pěstební činnost (znovuzalesnění po kůrovci) - TSM: 50, město: 614
Správa v lesním hospodářství
Celospolečenské funkce lesů (cesty a svážnice)
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
Ostatní správa ve vodním hospodářství (havárie)
Monitoring ochrany ovzduší
Sběr a svoz nebezpečných odpadů (TSM: 100)
Sběr a svoz komunálních odpadů
z toho: TSM 17340, ostatní: 770
měsíční úhrady svozu KO Libhošti na základě smlouvy
z toho: příspěvek na investice TSM (lis na dřevo 850, svozové vozidlo na BRO a plasty 1125, nakládač 4165)
Monitoring půdy a podzemní vody (sledování vrtu na Kojetíně)
Chráněné části přírody (památné stromy, významné krajinné prvky)
Rekultivace půdy
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
z toho: Zvěrokruh Skalky (jen v případě získání dotace)
údržba zeleně (TSM: 13300, ostatní: 2980)
příspěvek na investice TSM (dostavba I.patra střediska zeleně 3500, úprava stavebních buněk 850)
dendrologický průzkum pro Čertovy stezky
Ekologická výchova a osvěta

ORJ 037 - Odbor bytový

540,000
664,000
780,000
5,000
250,000
370,000
220,000
100,000
25 200,000
18 110,000
950,000
6 140,000
65,000
150,000
2,000
23 715,000
2 985,000
16 280,000
4 350,000
100,000
150,000

152 549,200

3122 Střední odborné školy (EDUCA) - oprava a výměna copilitů v tělocvičně
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
Sportovní hala s bazénem: org. 0515, 1515,2515,3515
z toho: investice celkem
- venkovní bazén (nákup zahradního traktoru 170, modernizace venkovních ploch 8000-800)
- venkovní bazén 2016 (zabezpečení-bezpečnostní skříňky a schránky na cennosti), případně modernizace venkovního bazénu PD
- krytý bazén - modernizace (úprava dětského bazénu a vybudování relaxačního centra 15000, dokončení vzduchotechniky-centrální

1 600,000
52 718,000
44 973,000
27 370,000
7 370,000
0,000
20 000,000
1 593,000

řízení,sprchy,WC,hala 5000)

z toho: opravy a udržování celkem
- krytý bazén (vybavení ubytovny 720, oprava dlažby,obkladů a ZTI dle požadavku "hygieny" v kuchyni 200, sanační práce obnažených konstrukcí v
suterénu 150, obnova pokladního systému-napojení na EET 200-100, výměna startovních bloků 223, nepředvídatelné opravy 200)
z toho: provoz celkem
- dotace Basketbalovému klubu, z.s. (provoz+energie)
- elektřina - přečerpávací šachta
Zimní stadión : org. 0522
z toho: provoz celkem
- dotace Hokejovému klubu, z.s. (provoz+energie)
z toho: opravy a udržování celkem
- oprava střechy PD
3612 Bytové hospodářství
z toho: investice celkem
Dům bydlení a sociálních služeb PD ("Dům sester")
Revoluční 36 - generální oprava havarijního stavu lodžií + zateplení
Luční 3 - zateplení domu + oprava balkónů (jen v případě získání dotace)
z toho: opravy a údržba celkem
úsek 1 (p.Křenková) - běžná údržba a opravy, výměny zařizovacích předmětů
- akce: opravy zdevastovaných bytů po exekucích
Jičínská 275 (výměna ZTI-stoupačky a ležaté rozvody)
Nádražní 43 (výměna oken)
úsek 2 (p.Rosová) - běžná údržba a opravy, výměny zařizovacích předmětů
- akce: Bulharská 9,11,13 (zvonky)
Dolní Brána 22 (oprava omítky fasády)
DPS Revoluční 6 (oprava balkónů a vad na fasádě 400 + bezbariérová koupelna pro celý dům 180)
Hoblíkova 32 (oprava propadajícího se stropu)
Jungmannova 1 (oprava havarijního stavu boční fasády)
Purkyňova 40 (výměna střešní krytiny, výměna oken)
úsek 3 (p. Šnerchová) - běžná údržba, nepředvídatelné opravy
úsek 4 (p.Saksová) - běžná údržba a opravy, výměny zařizovacích předmětů
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1 593,000
16 010,000
16 000,000
10,000
7 745,000
7 445,000
7 445,000
300,000
300,000
61 315,000
24 700,000
1 500,000
14 200,000
9 000,000
36 615,000
1 500,000
400,000
4 000,000
100,000
1 500,000
200,000
200,000
580,000
400,000
500,000
600,000
300,000
1 500,000

Rozpočet města Nový Jičín na rok 2017

v tis. Kč

- akce: Dobrovského 5 (výměna oken)
Dobrovského 2 (rekonstrukce bytu)
Generála Hĺaďo 22 (výměna oken)
Havlíčkova 8 (etážové topení v bytě)
Havlíčkova 11 (etážové topení v bytě)
Křižíkova 2 (etážové topení v bytě)
K Šatlavě 1 (výměna oken)
Masarykovo nám. 2 (nátěr oken)
MPR (zábrany proti holubům)
domovníci + nákup materiálu
služby (energ.štítky,úklidy,revize,odečty,poruch.služba,koordinátor prevence dluhů,fekálie,komíny)
příspěvek do fondu oprav za podíly v SVJ (kotelny Vančurova 16+Dlouhá 45+Mendelova+1 byt u SVJ Máchova 54+4 byty SVJ Purkyňova 42)
3613

3632

3634

3699
4351
4374

náklady na energie u bytů (viz vybrané zálohy v příjmech: voda,teplo,plyn,elektřina)
Nebytové hospodářství
z toho: investice celkem
Hücklovy vily PD + architektonická soutěž
Hotel Praha (rekonstrukce sociálních zařízení 5000+rekonstrukce kuchyňského světlíku 500)
Hala Loučka - přístřešek
TJ Straník - zateplení
z toho: opravy a údržba celkem
úsek 5 a 6 (běžné opravy a údržba)
Dobrovského 1 (generální oprava elektroinstalace a plynoinstalace)
Generála Hĺaďo 22 (sanační omítky v prodejně kol)
Křižíkova 1 (výměna výkladů a vstupních dveří)
Masarykovo nám. 29-NC NJ (kanalizace + fasáda)
Msgr. Šrámka 11 (rekonstrukce soc.zařízení +okna)
MŠ Beruška
servisy plynových spotřebičů v nebytových prostorech města
Tyršova 8 (nátěr oken)
služby, revize, úklidy
náklady na energie a služby-Divad.8,Straník 80,Sokol.9,Masar.nám.29,Msgr.Šrámka 11,Tyršova 8,Dobrovského 1, …
Hotel Praha (oprava digestoře 200, kanalizace 200, ostatní 150)
požadavky osadních výborů (Straník 200, Žilina 200, Bludovice 200, Kojetín 150)
z toho: provoz celkem
provoz veřejných WC+WC u letního kina (obojí TSM 1100)
zápočet nákupu stolů a židlí v Hotelu Praha
nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku + nákup zboží
dohody+odvody-Bludovice, K.Čapka+domovnické funkce ve vytipovaných objektech
Pohřebnictví
z toho: příspěvek TSM na správu a údržbu hřbitovů (org. 0517)
běžné opravy budov a údržba (org. 0518)
Lokální zásobování teplem (tepelné hospodářství)
z toho: investice celkem
Bulharská 6 - přesunutí kotlů
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
sklad vyklizeného nábytku - Žilina (elektřina 4, služby-vystěhování a likvidace nevyzvednutých věcí 6)
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (DPS-telefony)
Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny
z toho: investice celkem
Azylový dům Straník - zateplení objektu (jen v případě získání dotace)
z toho: opravy a údržba celkem (služby+PD 50, AD Straník: výměna čističky odpadních vod 110, zřízení služebního WC 20, AD NJ: rekonstrukce
elektroinstalace v 6 byt.jednotkách 120, nepředvídatelné opravy a havárie 50)

4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
z toho: Klub seniorů Nový Jičín - běžné opravy, údržba, revize (org. 383)

2 500,000

230,000
2 045,000
160,000
19 900,000
31 868,200
13 400,000
7 000,000
5 500,000
450,000
450,000
16 565,000
2 000,000
200,000
100,000
250,000
300,000
3 500,000
60,000
70,000
500,000
1 685,000
6 600,000
550,000
750,000
1 903,200
1 100,000
508,200
15,000
280,000
2 120,000
1 900,000
220,000
500,000
500,000
500,000
10,000
10,000
8,000
2 350,000
2 000,000
2 000,000
350,000
60,000
60,000

ORJ 040 - Odbor územního plánování a stavebního řádu
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách (stavební úřad)
z toho: konzultační, poradenské a právní služby (znalecké posudky)
nákup ostatních služeb (revize, odborné služby, doprava aj.)
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
3635 Územní plánování
z toho: územní a architektonické studie
změny územního plánu města
regulační plán (MPR NJ)

1 370,000
250,000
47,000
200,000
3,000
720,000
50,000
0,000
670,000

041 - Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům
3699 Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům (estetizace)

400,000
400,000

ORJ 741 - Odbor finanční

19 215,000

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (členství v DSO Cyklostezka 60 + investice "PD na rozšíření cyklostezky NJ-Hostašovice" 100)
2321 Odvádění odpadních vod (splátky úvěru ze SFŽP 606 + úrok z úvěru 35 + poměrná část ve výši 25% na provoz DSO dle mandátní sml. 180-314)
3639 Komunální služby a územní rozvoj
z toho: platby daní a poplatků (soudní poplatky, realizace exekucí, daň z převodu prodaných nemovitostí města)
6171 Činnost místní správy (daňové poradenství + odborné konzultace)
6310 Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky za vedení účtů a položky)
6399 Ostatní finanční operace
z toho: daň z příjmů právnických osob za obec (stejná výše je uvedena i v příjmech na pol. 1122)
daň z přidané hodnoty za obec
6409 Ostatní činnosti j.n.
z toho: rozpočtová rezerva
členství města ve svazech a sdruženích (org. 1010): Asociace cykloměst 5, Do práce na kole 15, Národní síť zdravých měst 50, Svaz měst a
obcí, Sdružení historických sídel, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezska, …

Výdaje celkem

160,000
955,000
400,000
400,000
150,000
350,000
12 000,000
10 000,000
2 000,000
5 200,000
5 000,000
200,000

612 065,219
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