Hospodaření města za rok 2005
Rozpočet města byl deficitní, to je s převahou výdajů nad příjmy o 112 025,02 tis. Kč.
Ve skutečnosti skončilo hospodaření města s přebytkem, kdy dosažené příjmy byly
o 77 610,70 tis. Kč vyšší než realizované výdaje. Rozpočtovaný výsledek hospodaření byl 0,
skutečný výsledek hospodaření je 131 236,28 tis. Kč. Tento uvedený výsledek bude na
základě vyúčtování dotací se státním rozpočtem a s rozpočtem snížen o vratky dotací.
Skutečně dosažené příjmy v roce 2005 dosáhly výše 1 263 193,19 tis. Kč, takže jejich
rozpočtovaná výše 1 176 620,71 tis. Kč byla překročena o 86 572,48 tis. Kč, což představuje
plnění na 107,36%. Z rozpočtovaných výdajů 1 288 645,73 tis. Kč bylo vyčerpáno
1 185 582,49 tis. Kč, to je o 103 063,24 tis. Kč méně a plnění na 92%. Nižší čerpání výdajů
bylo ovlivněno zejména podkročením investičních výdajů, nečerpáním rozpočtových rezerv,
úspornějším čerpáním neinvestičních provozních výdajů, a také nižším čerpáním výdajů na
sociální dávky.

Hospodaření příspěvkových organizací
Město Havířov je zřizovatelem 43 příspěvkových organizací – z tohoto počtu je
38 příspěvkových organizací školského charakteru (20 mateřských škol a 18 základních škol)
a mezi zbylých pět patří Městská knihovna, Městské kulturní středisko, Sociální služby města
Havířova, Správa sportovních a rekreačních zařízení a Ústav sociální péče p ro mládež.
Schválený rozpočet příspěvků na provoz činil 163 008,17 tis. Kč. Pouze u jedné
organizace skončilo hospodaření se ztrátou (ZŠ Školní), avšak ztráta byla pouze 10,-Kč.
U 6 příspěvkových organizací byl výsledek hospodaření 0 a ostatních 36 vytvořilo zisk
(10 subjektů vytvořilo zisk vyšší než 100 tis. Kč).

Ukazatel dluhové služby za rok 2005
Ukazatel dluhové služby města se již dlouhodobě pohybuje na nízké úrovni a to i bez
ohledu na změny v metodice stanovení dluhové základny. Rovněž zvýšení výdajů dluhové
služby o výdaje a úroky a o splátky jistin z úvěru ve výši 180 000 tis. Kč, jehož prostředky
začne město Havířov čerpat v roce 2006, tento ukazatel výrazně neovlivní.
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