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Zpráva pro 11 schůzi zastupitelstva města konaného dne 7. října 2020
Název:

21. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města
Slatiňany na r. 2020

Předkládá:

rada města Slatiňany
MVDr. Ivan Jeník – starosta

Zpracoval:

Jana Tesařová – referent hlavní účetní

Vedoucí odboru:

Hana Hanušová - OF

Tajemník MěÚ:

Ing. Josef Prokš

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schválilo 21. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města
Slatiňany na rok 2020 v příjmové části na 87.666.776,38 Kč (dorovnáno financováním
příjmů 27.311.746,08 Kč) a ve výdajové části 113.438.622,46 Kč (dorovnáno
financováním výdajů 1.539.900,-) ve znění zprávy č. 10/11.

Na úložišti:
Přílohy: Důvodová zpráva k 21. rozpočtovému opatření na rok 2020.
Tabulka pro vyvěšení
Ve Slatiňanech dne 10. září 2020

Městský úřad Slatiňany
Důvodová zpráva k návrhu 21. rozpočtovému opatření – změně (úpravě) schváleného
rozpočtu na r. 2020.
Finance v rozpočtu jsou zaokrouhleny na sta Kč.
1. Příspěvková organizace ZŠ Slatiňany obdržela druhou část dotace z Ministerstva životního
prostředí v celkové výši 788.553,92 Kč na akci rekonstrukce kotelny v ZŠ.
Tyto finanční prostředky nahradily finance z investiční dotace města.
V rozpočtu budou narovnány proti zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (VH z roku
2019).
Příjmy: položka 8115 – Zúčtování P a V z loň. let
Výdaje: 3113 6351 – Investiční transfér PO

- 788.553,92 Kč
- 788.553,92 Kč

2. Příspěvková organizace MŠ Slatiňany má součástí svého neinvestičního příspěvku pro
rok 2020 opravu elektroinstalace v celkové výši 1.100.000,- Kč a 100.000,- Kč na
omyvatelné nátěry schodišť. Tyto akce se neuskuteční v letošním roce, z tohoto důvodu
navrhujeme příspěvek ponížit o 1.200.000,- Kč.
Příjmy: položka 8115 – Zúčtování P a V z loň. let
Výdaje: 3111 5331 – Neinvestiční příspěvek pro PO

- 1.200.000,- Kč
- 1.200.000,- Kč

Na základě provedených úprav se výše schváleného rozpočtu sníží o 1.988.553,92 Kč
v příjmové části na 87.666.776,38 Kč (dorovnáno financováním příjmů 27.311.746,08
Kč) a ve výdajové části 113.438.622,46 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,-).

