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Schválený rozpočet města Čáslavi na rok 2016 

 
     Rozpočet vychází z vývoje příjmů města Čáslavi za uplynulých deset měsíců roku 2015, 

z předpokladu vývoje hospodaření za celý rok 2015, z návrhu zákona o státním rozpočtu       

na rok 2016, z predikce vlády k daňovým příjmům obcí na rok 2016, z uzavřených smluvních 

vztahů a z dlouhodobých závazků.  

     Rozpočet na rok 2016 byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 323/2002 Sb.,    

o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 

     Rozpočet počítá s příjmy ve výši 193.408,50 tis. Kč, s výdaji ve výši 221.938,50 tis. Kč    

a je tedy schodkový s tím, že schodek bude uhrazen ze smluvně zabezpečeného úvěru,     

jehož přijetí bylo schváleno zastupitelstvem města na jeho zasedání dne 26.10.2015. Důvody 

schodkového rozpočtu spočívají v dokončení investičních akcí, které byly započaty v roce 

2015. Jedná se především o 2. a 3. etapu výstavby „Ledové plochy v Čáslavi“ (zastřešení       

a sociální zázemí). Dále o rekonstrukci restaurační části hotelu Grand včetně opravy střechy   

a fasády směrem do náměstí, kdy zejména střecha nad přední části je v havarijním stavu a její 

oprava je nezbytně nutná, a o rekonstrukci areálu Městské nemocnice. Schodek tedy není 

tvořen za účelem navyšování provozních či režijních výdajů města, nýbrž výhradně z titulu 

investic, které je třeba provést či dokončit. Výdaje na splátky jistin přijatých úvěrů a úroků 

z nich budou v roce 2016 nižší o 391,24 tis. Kč než v roce 2015 a o 448,29 tis. Kč nižší       

než v roce 2014 – tyto výdaje tedy v roce 2016 nezatíží rozpočet města více než v letech 2014 

či 2015. Výše uvedený úvěr začne město splácet od ledna 2017, přičemž  v červenci 2016 

bude splacen úvěr „Divadlo rekonstrukce 1. etapa“, v lednu 2017 bude splacen úvěr „Divadlo 

rekonstrukce 2. etapa“ a v srpnu 2017 bude splacen úvěr „Bytové domy Prokopa Holého“, 

což v bude v celkovém důsledku znamenat, že i v roce 2017 budou výdaje na splátky jistin 

přijatých úvěrů a úroků z nich přibližně ve stejné výši jako v letech 2014 – 2016. 

V neposlední řadě nelze opomenout ani tu skutečnost, že k přijetí úvěru město přistoupilo       

i z důvodu současných velmi příznivých úrokových sazeb. Úvěr byl získán se smluvním 

úrokem 0,59% a bez jakýchkoli dalších neúrokových nákladů (poplatky, provize, odměny), 

což ve srovnání s úvěry přijatými v předchozích letech znamená úsporu na úrocích v řádech 

statisíců Kč. 

 

Příjmová část: 

     V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2015 očekáváme nárůst příjmů                       

o 2.013,80 tis. Kč, tj. o 1,05%. Příjmy města z daní z příjmů (DPFO ZČ, DPFO SVČ, DPFO 

KAP, DPPO) a z DPH byly stanoveny zejména s ohledem na výši těchto příjmů za roky 2013, 

2014 a za leden až říjen 2015, tedy z období platnosti nového modelu rozpočtového určení 

daní. Za toto období již město získalo přehled o jejich skutečné výši a vývoji, a proto lze 

mnohem přesněji stanovit jejich předpokládanou částku. Přestože jsou tyto příjmy v návrhu 

rozpočtu na rok 2016 navýšeny o 7.000,00 tis. Kč oproti roku 2015, jsou i nadále stanoveny 

s rezervou 3.000,00 tis. Kč až 5.000,00 tis. Kč, a to mimo jiné i proto, že podle zákona                      

o rozpočtovém určení daní se s účinností od 1.1.2016 u daňových příjmů rozpočtů obcí 

zvyšuje procentní podíl z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti. S ohledem na poslaneckou sněmovnou projednávané vyšší zdanění 

„hazardu“ by mohlo být dosaženo vyšších příjmů i na odvodech z VHP a na odvodech 

z loterií kromě VHP.    

K upřesnění dochází u příjmů z parkovacích automatů a parkovacích karet, které podle 

rozpočtové skladby patří na paragraf 2219 položka 2111 a nikoli na položku 1346 – poplatky 

za povolení k vjezdu (nejedná se o místní poplatek podle zákona o místních poplatcích),     
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kde byly zahrnuty v minulosti. Ostatní daňové příjmy jsou stanoveny v podobných hodnotách 

jako v roce předcházejícím. 

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (položka 4112) – jedná se o příspěvek na výkon 

státní správy, jehož konkrétní výše bude stanovena až schválením zákona o státním rozpočtu 

na rok 2016 pro jednotlivé kraje, a na jednotlivé obce v rámci kraje se rozděluje podle počtu 

obyvatel města, podle počtu obyvatel spádových obcí ve vztahu k působnosti matriky             

a stavebního úřadu, podle velikosti spádového obvodu pověřených obcí a velikosti spádového 

obvodu obcí s rozšířenou působností. Jeho výše se každoročně mění a je známa                      

až po schválení státního rozpočtu. Konkrétní částku sdělují krajské úřady obcím a městům           

až v průběhu ledna či února následujícího roku. Vzhledem k tomu, že výše příspěvku             

na výkon státní správy na rok 2013 činila 18.618,30 tis. Kč, na rok 2014 činila 18.657,20 tis. 

Kč a na rok 2015 činila 18.672,80 tis. Kč, je pro rok 2016 do rozpočtu prozatím navržena 

částka 18.000,00 tis. Kč. 

Nedaňové příjmy jsou stanoveny především na základě uzavřených smluvních vztahů 

(smlouvy o nájmech bytů, nebytových prostor, pozemků, plakátovacích ploch atd.)                  

a na základě výše dalších příjmů dosahovaných v předchozích letech. Příjmy na bytovém 

hospodářství (paragraf 3612 položky 2xxx) jsou stanoveny v nižší částce proto, že v průběhu 

roku 2015 značně narostla částka přeplatků za vyúčtování služeb za rok 2014 (mírná zima), 

v důsledku čehož je inkaso příjmů z pronájmu včetně služeb v průběhu roku 2015 nižší. 

Mírná zima byla i na začátku roku 2015 a je i v posledních měsících tohoto roku, takže           

i v roce 2016 lze očekávat stejný vliv vracených přeplatků za vyúčtování služeb za rok 2015 

na celkovou výši příjmů z pronájmu bytů včetně služeb. Příjmy z pronájmu plakátovacích 

ploch (paragraf 3639 položka 2111) jsou na rok 2016 stanoveny v nižší částce proto, že v roce 

2015 byly tyto příjmy navýšeny o cca 185,00 tis. Kč, které vyplývaly z dohody o splátkách 

s dlužníkem. 

Vzhledem k tomu, že v roce 2015 jsme v rozpočtu počítali s příjmy za prodej některých 

nemovitostí, které se však nepodařilo zrealizovat, byly do kapitálových příjmů na rok 2016 

zahrnuty pouze splátky za byty v ulicích Jeníkovská a Prokopa Holého a za řadové domy     

Na Skále připadající na rok 2016. Pokud se v roce 2016 podaří prodej některé z nemovitostí 

uskutečnit, budou tyto příjmy zahrnuty do rozpočtu v průběhu roku 2016 formou 

rozpočtových opatření až po jejich skutečném obdržení. 

 

V příjmové části rozpočtu jsou zahrnuty: 

 výnosy daní nebo podíly na nich podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

daní, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 186/2014 Sb., o podílu 

jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu 

daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, 

 příjmy z místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,       

ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazných vyhlášek vydaných 

Zastupitelstvem města Čáslavi, 

 odvody z loterií a výherních hracích přístrojů podle zákona č. 202/1990 Sb.,               

o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, 

 příjmy z vlastní správní činnosti (správní poplatky), 

 transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (příspěvek             

na  výkon státní správy), 

 příjmy z pronájmu a prodeje vlastního majetku, 

 příjmy z prodeje separovaného odpadu, 

 příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci města, 

 prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy. 
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     Výdajová část: 

 

     V oblasti výdajů bylo nutné provést změny především v návaznosti na plnění povinností 

uložených městu zákony. V říjnu 2015 bylo schváleno nařízení vlády č. 278/2015 Sb.,  

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců               

ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (navýšení platových tarifů          

o 3,0%), což znamená navýšení výdajů na platy nejen zaměstnanců zařazených do městského 

úřadu, ale i zaměstnanců  některých příspěvkových organizací, kterým byl z tohoto důvodu 

provozní příspěvek navýšen. K úpravě, či spíše ke zpřesnění, dochází u výdajů na místní 

správu (paragraf 6171) a výdajů na městskou policii (paragraf 5311). Až dosud byly výdaje  

na platy zaměstnanců spadajících pod městskou polici zahrnovány mezi veškeré výdaje         

na platy zaměstnanců zařazených do městského úřadu, tedy na paragraf 6171 – místní správa. 

Od roku 2016 budou výdaje na platy pracovníků městské policie zařazeny na paragraf 5311 – 

městská policie, což bude znamenat přehled o všech výdajích spadajících do této oblasti. 

Výdaje na paragrafu 1014 – hospodářská zvířata byly navýšeny z důvodu plánované regulace 

populace městských holubů. Výdaje na paragrafu 3635 – územní plánování je částka              

na zpracování IV. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Čáslav, která bude 

zpracována v souladu se zákonem o územním plánování a stavebním řádu. Zvýšení výdajů    

na paragrafu 6320 položka 5163 – pojištění majetku obce je z důvodu připojení pojištění 

majetku Městské nemocnice Čáslav k pojistné smlouvě města (pojistné nejen majetku města,             

ale i příspěvkových a dalších organizací), čímž bylo dosaženo úspory výdajů na pojistném      

u Městské nemocnice ve výši cca 57,00 tis. Kč, přičemž o toto pojistné je snížena výše 

příspěvku pro Městskou nemocnici. Rozpočet dále počítá s výrazným navýšením příspěvků 

na sportovní, kulturní, společenskou a zájmovou činnost (paragraf 3900 položka 5229). 

Mimo výše uvedených investičních akcí jsou součástí výdajového rozpočtu investiční výdaje 

např. na statické zajištění historické budovy Dusíkova divadla, na středotlakou přípojku plynu 

a projektovou dokumentaci rekonstrukce kotelny v MŠ Ostrý roh, na opravu kotelny               

a regulaci topného systému v ZŠ Náměstí, na rekonstrukci výtahu v Domově důchodců,       

na dokončení spojovacího chodníku ulic Lísková – Jeníkovská, na výstavbu parkoviště 

Žitenická – Havlenova, na opravu povrchů ve vnitrobloku Jeníkovská II. za čp. 1149 – 1152 

včetně chodníků před těmito bytovými domy, na opravu povrchu místních komunikací 

(vozovka + chodníky) v ulicích J. Karafiáta (zbývající část), Palackého a spojovací z ulice 

Palackého na Váchovu (tzv. „Masné krámy“) a další. 

Splátky jistin se týkají úvěrů na řadové domy na Skále, na bytový dům č.p. 440, na bytové 

domy v areálu Prokopa Holého, na rekonstrukci Dusíkova divadla I. a II. etapa, na kotelnu      

a snížení energetické náročnosti Městské nemocnice a na ledovou plochu I. etapa, přičemž 

celková výše splátek všech úvěrů připadající na rok 2016 činí 21.470,00 tis. Kč. K 20.7.2016 

bude splacen úvěr na rekonstrukci Dusíkova divadla I. etapa. 

 

Výdajová část rozpočtu zahrnuje: 

 výdaje na závazky vyplývající z plnění povinností uložených zákony, 

 výdaje na vlastní činnost města v jeho samosprávné působnosti (péče o vlastní majetek 

a jeho rozvoj), 

 výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je město pověřeno zákonem, 

 výdaje na podporu zřízených příspěvkových organizací, 

 závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů, 

 výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti, 

 příspěvky na podporu subjektů vykonávajících činnosti v sociální oblasti, 

 výdaje na úhradu úroků z přijatých úvěrů, 

 splátky jistin přijatých úvěrů. 
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Schválený rozpočet na rok 2016 a jeho porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2015: 

 

PŘÍJMY v tis. Kč 
Odpa Pol PŘÍJMY 

 

Schválený 

rozpočet  

2015 

Upravený 

rozpočet  

2015 

Schválený 

rozpočet 

2016 

Index 

NR/SR 

 1xxx Daňové příjmy 134 495,00 151 760,92 141 045,00 1,05 

 1111 Daň FO ZČ 22 000,00 24 300,00 24 000,00 1,09 

 1112 Daň FO SVČ  250,00  -950,00 250,00 1,00 

 1113 Daň FO kap. 2 000,00 2 500,00 2 000,00 1,00 

 1121 Daň PO 21 000,00 24 200,00 24 000,00 1,14 

 1122 Daň PO za obec - 9 265,92 - - 

 1211 DPH 47 000,00 49 200,00 49 000,00 1,04 

 1333 Popl. za uložení odpadu 18 500,00 18 500,00 18 000,00 0,97 

 1340 Popl. za likv. kom. odpadu 4 400,00 4 400,00 4 500,00 1,02 

 1341 Popl. ze psů 220,00 220,00 220,00 1,00 

 1343 Popl. za užív. veřej. prostran. 700,00 700,00 750,00 1,07 

 1344 Popl. ze vstupného 25,00 25,00 25,00 1,00 

 1346 Popl. za povol. k vjezdu  800,00  800,00 - - 

 1351 Odvody z loterií kromě VHP 300,00 300,00 300,00 1,00 

 1353 ŘP-  příjmy za zkoušky 500,00 500,00 500,00 1,00 

 1355 Odvody z VHP 4 500,00 5 500,00 5 000,00 1,11 

 1361 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 4 000,00 1,00 

 1511 Daň z nemovitostí 8 300,00 8 300,00 8 500,00 1,02 

 2460 Splátky půjček od obyvatel - 716,72 - - 

  Přijaté transfery 18 000,00 40 742,09 18 000,00 1,00 

 4111 Neinvestiční transfery VPS -  - -                - 

 4112 Neinvestiční transfery SR 18 000,00 18 672,80 18 000,00 1,00 

 4116 Ostatní neinv. transfery - 6 965,20 - - 

 4122 Neinvest. transfery od krajů - 4 948,50 - - 

 4123 Neinv. transfery od reg. rad - - - - 

 4213 Invest. transfery ze stát. fondů - 141,83 - - 

 4216 Ostat. inv. transfery za SR - 2 411,11 - - 

 4223 Investiční transfery od reg. rad - 7 602,65 - - 

  Nedaňové příjmy 31 244,70 34 089,26 31 546,50 1,01 

2219 2111 Parkovací automaty a karty - - 730,00 - 

2221 2xxx Pronájem aut. nádraží - 610,00 - - 

3319 2xxx Ostatní kultura - 461,75 - - 

3349 2xxx Noviny 250,00 250,00 250,00 1,00 

3412 2xxx Pronájem sportovních zařízení 181,50 181,50 181,50 1,00 

3611 2xxx Podpora byt. výstavby – úroky 

z úvěrů FRB 

- 35,01 - - 

3612 2xxx Bytové hospodářství 18 354,00 18 354,00 17 900,00 0,98 

3612 3112 Prodej bytů a domů vč. splátek 7 655,00 7 655,00 2 817,00 0,37 

3613 2xxx Nebytové hospodářství 10 476,00 10 476,00 10 400,00 0,99 

3613 2111 Pohřebnictví - 82,38 - - 

3639 2111 Pronájem plakátovacích ploch 463,20 463,20 335,00 0,72 

3639 2131 Pronájem pozemků 350,00 350,00 350,00 1,00 

3639  3111 Prodej pozemků - - - - 

3725 2xxx Využívání odpadů 520,00  520,00 750,00 1,44 

4357 2xxx Domov důchodců - 500,00 - - 

5311 2xxx Městská policie 150,00 150,00 150,00 1,00 

6171 2xxx Místní správa 500,00 667,93 500,00 1,00 

6320 2322 Pojistné náhrady - 16,91 - - 

6330 4132 Převody z ost. vlastních fondů - 253,86 - - 

  Kapitálové příjmy 7 655,00 7 655,00 2 817,00 0,37 

  CELKEM PŘÍJMY 191 394,70 234 247,27 193 408,50 1,01 

 



 5 

VÝDAJE v tis. Kč 
OdPa Pol VÝDAJE 

 

Schválený 

rozpočet  

2015 

Upravený 

rozpočet 

2015 

Schválený  

rozpočet 

2016 

Index 

NR/SR 

1014  Hospodářská zvířata 95,00 95,00 195,00 2,05 

1036  Lesní hospodářství - 217,37 - - 

1037  Celospol. funkce lesů - 3,85 - - 

2212  Místní komunikace 19 765,30 17 578,24 13 800,00 0,70 

2221  Silniční doprava - 610,00 - - 

2321  Odvádění a čištění odpad. vod 475,00 475,00 475,00 1,00 

3111 5331 Mateřské školy – příspěvek 4 953,00 4 953,00 4 953,00 1,00 

3111 6121 Mateřské školy – investice 1 000,00 1 093,00 300,00 0,30 

3111 6351 Mateřské školy-inv. příspěvek - 220,00 - - 

3113 5331 ZŠ Náměstí – příspěvek 3 315,00 3 381,38 3 315,00 1,00 

3113 6121 ZŠ Náměstí - investice 500,00 - 1 900,00 3,80 

3113 5171 ZŠ Masarykova - opravy - 64,00 - - 

3113 5331 ZŠ Masarykova - příspěvek 2 573,00 2 573,00 2 573,00 1,00 

3113 5336 ZŠ Masarykova – příspěvky od 

jiných 

- 692,15 - - 

3113 6121 ZŠ Masarykova - investice 4 000,00 5 680,00 - - 

3113 5331 ZŠ Sadová - příspěvek 3 998,00 3 998,00 3 998,00 1,00 

3119  Ostatní školství 1 260,00 995,12 1 260,00 1,00 

3231 5331 ZUŠ 871,00 871,00 871,00 1,00 

3315 5331 Muzeum a knihovna-příspěvek 6 128,00 6 128,00 6 175,00 1,01 

3315 5336 Muzeum a knihovna – příspěvky 

od jiných 

- 69,00 - - 

3319  Ostatní kultura 1 435,00 2 065,48 1 435,00 1,00 

3322  Kulturní památky 565,00  443,00 565,00 1,00 

3349  Noviny 360,00 360,00 360,00 1,00 

3392 5171 Opravy kina M. Formana - 116,00 - - 

3392 5331 Dusíkovo divadlo - příspěvek 4 930,00 4 930,00 5 000,00 1,01 

3392 5xxx Dus. divadlo – opravy, služby  - - 50,00 - 

3392 6121 Dusíkovo divadlo – investice - 4 605,00 3 015,00 - 

3399  Komise pro obč. zál. 190,00 190,00 190,00 1,00 

3412  Tělovýchova 285,00  285,00 250,00 0,88 

3412  Čáslavská servisní - příspěvek 6 000,00 7 100,00 5 000,00 0,83 

3412 6xxx Ledová plocha - 26 203,24 33 561,50 - 

3412 6313 Čáslavská servisní – investiční 

příspěvek 

- 942,55 - - 

3421 5331 DDM – příspěvek 403,00 601,50 430,00           1,07 

3421 5336 DDM – příspěvky od jiných - 18,50 -                - 

3512 5213 Stomatologická péče 24,00 24,00 24,00           1,00 

3522 5331 Nemocnice – příspěvek  1 762,00 662,00 1 538,00 0,87 

3522 5xxx Nemocnice – služby, opravy 252,00 552,00 252,00 1,00 

3522 6121 Nemocnice - investice 1 000,00 1 800,00 10 300,00 10,30 

3549 5229 Speciální zdravotnická péče  75,00 75,00 75,00 1,00 

3611 6460 Inv. půjčky obyvatelstvu- FRB - 375,00 - - 

3612  Bytové hospodářství 14 465,00 10 973,20 11 620,00 0,80 

3613  Rekonstrukce hotelu Grand - 26 991,80 15 500,00 - 

3631  Veřejné osvětlení 3 150,00 3 890,00           3 150,00           1,00 

3632  Pohřebnictví 227,00 309,38 227,00 1,00 

3633  Inženýrské sítě 1 000,00 950,00 1 000,00 1,00 

3635  Územní plánování - 5,00 200,00 - 

3639  Komunální služby (VPP) 855,00 2 795,26 855,00 1,00 

3639 6130 Pozemky 1 000,00 720,00 400,00 0,40 

3699  Ostatní komunální služby 475,00 725,00 475,00 1,00 

372x  Nakládání s odpady 10 973,00 10 973,00 10 973,00 1,00 

3745  Veřejná zeleň 3 110,00 3 110,00 3 110,00 1,00 
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3900 5229 Ostatní příspěvky 2 508,00 2 558,00 3 525,00 1,41 

4311 5229 Základní sociální poradenství 30,00 35,00 30,00 1,00 

4329 5229 Ost. soc. péče a pomoc dětem 300,00 285,00 300,00 1,00 

4345 5229 Centra soc. rehab. služeb 15,00 25,00 15,00 1,00 

4349 5660 Ost. soc. péče a pomoc obyv. - 10,00 - - 

4351 5221 ANIMA - příspěvek 3 487,00 3 487,00 3 487,00 1,00 

4357 5331 D. důchodců – příspěvek 4 302,00 4 502,00 4 500,00 1,05 

4357 5336 D. důchodců – přísp. od jiných - 4 900,00 - - 

4357 6351 D. důchodců - inv. příspěvek - 300,00 - - 

4357 6xxx D. důchodců - investice - - 800,00 - 

4379  Klub důchodců 219,00 238,40              219,00 1,00 

4399  Ostatní záležitosti soc. věcí 125,40 2 359,10 117,00 0,93 

5311  Městská policie 964,00 980,91 7 464,00 7,74 

5311 6122 Městská policie - investice - 173,00 - - 

6112  Zastupitelstvo 2 100,00 2 100,00 2 100,00          1,00                

6171  Místní správa 47 924,00 51 812,00 43 417,00 0,91 

6171 5499 Místní správa - sociální fond 3 350,00 3 350,00 3 400,00 1,01 

6310  Úroky z úvěrů, bank. poplatky 1 501,00 1 501,00 1 050,00 0,70 

6320 5163 Pojištění majetku obce 1 150,00 1 150,00 1 374,00 1,19 

6399 5362 DPH z nájmů a novin, DPPO 680,00 9 999,49 770,00 1,13 

  CELKEM VÝDAJE 170 124,70 252 253,92 221 938,50 1,30 

 

 

Rekapitulace: 

 
     Schválený         

     rozpočet  

        2015 

   Upravený    

    rozpočet    

       2015 

Schválený 

rozpočet 

2016 

   Index    

  NR/SR 

Příjmy celkem 191 394,70 234 247,27 193 408,50 1,01 

Výdaje celkem 170 124,70 252 253,92 221 938,50 1,30 

Saldo: Příjmy - výdaje +21 270,00 -18 006,65 -28 530,00 -1,34 

 

 

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč 
  Schválený 

rozpočet 

2015 

Upravený 

rozpočet 

2015 

Schválený 

rozpočet 

2016 

Index 

NR/SR 

Položka Financování – třída 8:     

8115 Zapojení přebytku hospodaření 

z minulých let, účet rozpočtové 

rezervy, změna stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech 

- +29 276,65 - - 

8123 Přijaté úvěry a půjčky - + 10 000,00 +50 000,00 - 

8124 Splátky jistin přijatých úvěrů -21 270,00 -21 270,00 -21 470,00 1,01 

 Financování celkem -21 270,00 +18 006,65 +28 530,00 -1,34 

 


