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Rozpočtové změny roku 2019

Rozpočtové opatření č. 8

VÝDAJE

ZJN+Z+Uz
Rozpočet

před změnou Změna
Rozpočet
po změněParOrg Pol Popis

000000000 5171 0,00 130 000,000000 3111 000 Zdravá MŠ - opravy a udržování                              1) 130 000,00

0,00 130 000,00 130 000,00celkem:3111Paragraf Mateřské školy                                              *
000000000 5901 685 636,00 -192 000,000000 6171 000 MÚ - nespecifikované rezervy                                2) 493 636,00

685 636,00 -192 000,00 493 636,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy                                       *
000000000 5163 305 000,00 62 000,000000 6320 000 Pojištění majetku obce a příspěvkových organizací    3) 367 000,00

305 000,00 62 000,00 367 000,00celkem:6320Paragraf Pojištění funkčně nespecifikované                     *

Změny za paragraf celkem 990 636,00 0,00 990 636,00

VÝDAJE celkem 111 906 472,00 0,00 111 906 472,00

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- havárie na rozvodu vody (praskla trubička u umyvadla v 1. poschodí) v objektu Zdravé mateřské 

školy Desná dne 12.5.2019. Došlo k vytopení herny v přízemí objektu a protečení vody do 

sklepních prostor. Je nutné provést opravu parket v místnosti za částku cca 50.000,- Kč a 

sanaci současných omítek a výmalbu za částku cca 70.000,- Kč. Dále byla firmou FEEL s.r.o. za 

9280,-Kč opravena elektrická instalace a firmou Tuláček za 415,-Kč vodoinstalece. Celkové 

náklady činí 130.000,-Kč.

- navýšení nákladů na pojistné o 62.000,-Kč z důvodu pojištění nových vozidel města. A to 

vozidla pro potřeby městské policie, MěÚ a zejména nové cisternové automobilové stříkačky 

SCANIA.

Navyšované výdaje ve výši 192.000,-Kč jsou v rozpočtu pokryty z rezervy (§ 6171, položka 5901).

ad 1)  výdaje na likvidaci havárie rozvodu vody ve Zdravé mateřské škole

ad 2)  použití rezervy na navyšované výdaje

ad 3)  navýšení výdajů na pojištění nově pořízených vozidel

Zpracoval: Martina Čermáková    dne: 28.6.2019

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému 
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Schváleno usnesením 4.3                                                          na zasedání dne 19.06.2019.


