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Rozpočtové změny roku 2020

Rozpočtové opatření č. 7

PŘÍJMY

ZJN+Z+Uz
Rozpočet

před změnou Změna
Rozpočet
po změněParOrg Pol Popis

041500000 2329 478 000,00 -5 574,341806 6223 000 Dotace Euroregion Nisa - Prezentace bez hranic       1) 472 425,66

478 000,00 -5 574,34 472 425,66celkem:6223Paragraf Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)      *

Změny za paragraf celkem 478 000,00 -5 574,34 472 425,66

PŘÍJMY celkem 73 353 758,00 -5 574,34 73 348 183,66

VÝDAJE

ZJN+Z+Uz
Rozpočet

před změnou Změna
Rozpočet
po změněParOrg Pol Popis

000000000 5137 0,00 90 800,000000 3613 000 Nebyty - drobný hmotný dlouhodobý majetek              2) 90 800,00

0,00 90 800,00 90 800,00celkem:3613Paragraf Nebytové hospodářství                                       *
000000000 5321 70 000,00 17 700,000000 6171 000 MÚ - neinvestiční transfery obcím                           3) 87 700,00

000000000 5901 572 293,00 -114 074,340000 6171 000 MÚ - nespecifikované rezervy                                4) 458 218,66

642 293,00 -96 374,34 545 918,66celkem:6171Paragraf Činnost místní správy                                       *

Změny za paragraf celkem 642 293,00 -5 574,34 636 718,66

VÝDAJE celkem 81 558 902,00 -5 574,34 81 553 327,66

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- 	vyšších výdajů na dokončení ordinace praktického lékaře ve víceúčelovém objektu Krkonošská 

500. Ty vznikly náklady na vybavení ordinace oproti původnímu předpokladu. Vzhledem k úsporám 

oproti rozpočtu u stavebních prací stačí navýšit rozpočet pouze o 73.000,-Kč (§ 3613, položka 

5137).  

- 	výdajů na nákup skříněk ve výši 17.800,-Kč. Jedná se o plechové skříňky na úklidové 

prostředky pro provozovny ve víceúčelovém objektu Krkonošská 500 (§ 3613, položka 5137).

- 	úpravy výše přijaté investiční dotace z Euroregionu Nisa na vybudování naučné stezky vedoucí 

od Riedelovy vily k Riedelově hrobce a realizované na konci roku 2018. Dne 9.6.2020 město 

konečně obdrželo dotaci a to ve výši 472.425,66 Kč. Jedná se o snížení rozpočtované částky na 

rok 2020 o 5.574,34 Kč (§ 6223, položka 2329).

	- 	spoluúčasti na projektu „Komunitní klubovna Jiřetín – Desná“ z OP Zaměstnanost kde žadatelem 

a příjemcem dotace je obec Jiřetín pod Bukovou. Jedná se o dofinancování vlastního podílu 

žadatele ve výši 5.900,-Kč měsíčně od 1.7.2020, o které se obě obce podělí rovným dílem. Výše 

spolufinancování za 6 měsíců při měsíční částce 2.950,-Kč bude tedy činit 17.700,-Kč (§ 6171, 

položka 5321).

Navyšované výdaje a snižované příjmy ve výši114.074,34Kč jsou v rozpočtu pokryty z rezervy (§ 

6171, položka 5901).

ad 1)  oprava výše přijaté dotace oproti předpokladu

ad 2)  vybavení nové ordinace praktického lékaře a skříňky na úklid ve víceúčelovém objektu

ad 3)  spoluúčast na projektu "Komunitní klubovna Jiřetín-Desná"

ad 4)  použito na navyšované výdaje a snižované příjmy

Zpracoval: Martina Čermáková    dne: 3.7.2020

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. 7

Schváleno usnesením 4.3                                                          na zasedání dne 17.06.2020.


