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Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2017 
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zpracoval: 

Ing.Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru  MmÚ 
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vedoucí odborů MmÚ 
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 Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

 

projednáno: 

         

ve FV ZM dne 21.11.2016 
 

 

 

 

 

 

přizváni k jednání: 

Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO MmÚ  



Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 

2017 s tím, že  rozpočet je navržený jako schodkový ve výši 42 694 tis. Kč (saldo 

příjmů a výdajů) 

B )  s ouh l as í  

1 .  s  celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrát pro rok 2017 

ve výši 1 471 487 tis. Kč 

2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrát pro rok 2017 ve 

výši 1 514 181 tis. Kč takto: 

a) neinvestiční  část výdajového rozpočtu ve výši 1 329 452 tis. Kč, z toho: 

- neinvestiční výdaje bez dotací pro MO a bez úroků   1 203 752 tis. Kč 

- dotace městským obvodům                                            117 048 tis. Kč 

- úroky z úvěrů                                                                      8 652 tis. Kč 

b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 184 729 tis. Kč 

3. s oblastí financování v celkové výši 42 694 tis. Kč takto: 

- splátky úvěrů                                  -102 632 tis. Kč 

- změna stavu na bank.účtech MmÚ  145 326 tis. Kč 

C )  s ch va lu j e  

1. rozpočet města Ústí n. L. – Magistrát města ÚL pro rok 2017 dle § 84 odst. 2 

písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  dle příloh usnesení č. 

1 až 4 

2. rozpočtový výhled Ústí n. L. – Magistrát města ÚL na období r. 2018 až r. 2020 

dle přílohy usnesení č. 5  

D )  zmo cňu j e  

1. Radu města Ústí nad Labem 

a) v souladu se zákonem č. 128/00 Sb., § 102, odst. 2 písm. a) o obcích 

v platném  znění, schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 mil. 

Kč takto: 

 zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze 

skutečně dosažených příjmů a dosud do rozpočtu nezapojených příjmů 

 přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu MmÚ 

b) v souladu se zákonem č. 128/00 Sb., § 102, odst. 2 písm. a) o obcích 

v platném znění, schvalovat rozpočtová opatření i nad limit 5 mil. Kč 

z důvodu zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ, a to zapojením přijatých 

účelových prostředků 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

           Kompletní materiál „Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2017“  

vč. důvodové zprávy je členům Zastupitelstva města Ústí n. L. k dispozici na internetu  

a zahrnuje níže uvedené soubory s následujícím obsahem: 

1) Návrh na usnesení  

2) Přílohy usnesení č. 1 – 5  

3) Důvodová zpráva s tímto obsahem: 

 Úvodní slovo k sestavování rozpočtu 

 Příjmová část rozpočtu 

 Výdajová část rozpočtu 

 Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města 

 Rozpočtový výhled  na období r. 2018 až r. 2020 – Magistrát města ÚL  

 Používané zkratky 

4) Tabulková příloha důvodové zprávy  

 

Pro rychlou orientaci se v příloze důvodové zprávy předkládají tabulky v části 

rozpočtu příjmů a neinvestičních výdajů rozšířené o SR 2016 a u investičních výdajů s údaji 

o financování v dalších letech. 

 

          Návrh rozpočtu pro rok 2017 je zveřejněn na úřední desce ode dne 22.11.2016 a na 

internetových stránkám Statutárního města Ústí nad Labem www.usti-nad-labem.cz.  

           

          Kompletní návrh rozpočtu pro rok 2017 včetně podkladů pro jeho sestavení je 

k nahlédnutí v papírové podobě u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města 

Ústí nad Labem. 

 

          Dne 21.11.2016 byl ve FV ZM projednáván „Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem  

pro rok 2017“. Členové FV ZM vzali na vědomí informace k NR 2017 a doporučují na 

prosincovém zasedání ZM schválit NR 2017. 
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