Výdaje dle místních částí a Komisí místních částí za rok 2010
V tabulce přehledu výdajů uvádíme stejně výdaje jednoznačně vynaložené městem v dané místní
části vymezené katastrálním územím včetně výdajů stanovených paušální částkou v závislosti na
počtu obyvatel v dané místní části k 1. 1. 2010. Dále jsou v tomto přehledu zpracovány výdaje Komisí
místních částí (dále jen KMČ). Tyto prostředky byly schváleny v rozpočtu SMZ na rok 2010 v objemu
25 mil. Kč a následně přiděleny jednotlivým KMČ dle počtu obyvatel k 1. 1. 2010. Hranice vymezení
místních částí odpovídá katastrálnímu území a hranice působnosti KMČ je stanovena přílohou č. 2
Statutu KMČ. Rozdíly ve vymezení se týkají místních částí Kudlov, Lužkovice, Mladcová, Prštné a
Příluky. Většina KMČ odpovídá zavedeným místním částem. Výjimku tvoří Lhotka a Chlum, kde
pracuje pouze jedna KMČ a je zřízena KMČ U Majáku, Filmové ateliéry, ale není sledována jako
místní část.
Celkové provozní výdaje
v tom: sociální dávky*
výdaje na zastupitelstvo*
daň za obce*
vratka DPH*
finanční vypořádání*
majetkové vypořádání s obcí Želechovice*
Provozní výdaje v místních částech (včetně centrálního Zlína)*
Provozní výdaje v Komisích místních částí *
Provozní výdaje pro stanovení paušálu
*výdaje nezapočítané do provozních výdajů pro stanovení paušálu

1 362 772 844,63 Kč
264 799 759,00 Kč
11 264 914,26 Kč
55 473 400,00 Kč
- 83 506 980,00 Kč
2 667 884,30 Kč
12 000 000,00 Kč
136 305 305,73 Kč
15 461 785,07 Kč
948 306 776,27 Kč

Provozní výdaje stanovené paušální částkou zahrnují v jednotlivých oddílech zejména následující
výdaje:
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Zemědělství

21

Průmysl,stavebnictví,
obchod a služby
Doprava

22
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31
32
33

Vodní hospodářství
Vzdělávání
Vzdělávání
Kultura, církve
a sdělovácí
prostředky

34

Tělovýchova a
zájmová činnost

35
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Zdravotnictví
Bydlení, služby a
územní rozvoj
Ochrana životního
prostředí
Sociální péče a
pomoc
Civilní nouzové
plánování
Bezpečnost a veřejný
pořádek
Požární ochr. a
integr. záchr.systém
Územní samospráva
a státní správa
Jiné veřejné služby
Finanční operace

37
43
52
53
55
61
62
63

platy pro pracovníky v lesním hospodářství, pohonné hmoty, pojištění
vozidel, členské příspěvky, výkon odborného lesního hospodáře,
opravy strojů, provoz Útulku pro zvířata
činnost městského informačního střediska, propagační materiály města,
účast na veletrzích, projekt Energy in Minds!
úhrada prokazatelné ztráty pro Dopravní společnost Zlín - Otrokovice,
s.r.o., čištění a zimní údržbu komunikací a chodníků, dopravní
obslužnost, městský kamerový systém
opravy a čištění kanalizací, studní a vodovodů
provoz mateřských škol, základních škol, školních jídelen
podpora středoškolského a vysokoškolského vzdělávání
provoz Kongresového centra, Městského divadla Zlín, Filharmonie
Bohuslava Martinů, Kulturního institutu Alternativa, Expozice
baťovského bydlení, vydávání Magazínu Zlín, dotace z Kulturního
fondu, dotace Mezinár. filmovému festivalu dětí a mládeže
dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy pro sportovní organizace a
dotace na provoz tělovýchovných zařízení a koupališť, provoz klubů
seniorů, Domu dětí a mládeže ASTRA
provoz Rehabilitačního stacionáře, jeslí, dotace z Fondu zdraví
dotace firmě Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o., správu a opravy
městských bytů a bytových domů, opravy plynovodních zařízení
dotace pro ZOO a Zámek Lešná, provoz třídírny odpadů, skládky
odpadů, sběrných dvorů, kontejnerových stání, dotace z Ekofondu
provoz Jídelny pro důchodce, Linky SOS, dotace ze Sociálního fondu,
dotace pro sdružení Hvězda, Charita, Naděje a Handicap
provoz krizového řízení města a ochrany obyvatelstva
provoz Městské policie Zlín
provoz Jednotky požární ochrany profesionálních hasičů
provoz magistrátu - stavebního úřadu, živnostenského úřadu, matriky,
oddělení občanských průkazů, odboru dopravy a dalších
dotace z Fondu pro mezinárodní styky
úroky z úvěrů, pojištění majetku, bankovní poplatky

