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Zpráva pro 20. schůzi zastupitelstva města konaného dne 16. března 2022 

 

Název:                        7. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města  

                                    Slatiňany na r. 2022   

                

Předkládá:  rada města Slatiňany 

                                   MVDr. Ivan Jeník – starosta   

 

Zpracoval:     Jana Tesařová – referent hlavní účetní  

 

Konzultováno: - 

 

Vedoucí odboru:       Hana Hanušová  - vedoucí OF 

 

Tajemník MěÚ: Ing. Josef Prokš 

 

 

Návrh usnesení: 

1. Zastupitelstvo města schválilo 7. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města  

    Slatiňany na rok 2022 v příjmové části na 78.308.545,77 Kč (dorovnáno financováním  

    příjmů 48.606.912,16 Kč) a ve výdajové části 104.741.757,93 Kč (dorovnáno  

    financováním výdajů 22.173.700,-) ve znění zprávy č. 9/20. 

 

2. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2. schválené  

    usnesením RM 118/2022 ze dne 31. 1. 2022, rozpočtové opatření č. 3 schválené  

    usnesením RM 119/2022 ze dne 7. 2. 2022, rozpočtové opatření č. 4. schválené  

    usnesením RM 120/2022 ze dne 21. 2. 2022, rozpočtové opatření č. 5. schválené  

    usnesením RM 121/2022 ze dne 28. 2. 2022 a rozpočtové opatření č. 6. schválené  

    usnesením RM 122/2022 ze dne 7. 3. 2022. 

 

 

 

 

 

Na úložišti: 4. 3. 2022 

 

 

Přílohy: 1. Důvodová zpráva k 7. rozpočtovému opatření na rok 2022. 

               2. Tabulka pro vyvěšení.  

               3. Důvodová zpráva k 2. 3. 4. rozp. opatření na rok 2022. /datové úložiště/ 

               4. Důvodová zpráva k 5. 6.  rozp. opatření na rok 2022. /datové úložiště/ 

 

 

Ve Slatiňanech dne 4. března 2022 

mailto:mesto@slatinany.cz


 

Důvodová zpráva k návrhu 7. rozpočtovému opatření – změně (úpravě) schváleného 

rozpočtu na r. 2022. 

Finance v rozpočtu jsou zaokrouhleny na sta Kč a dotace na Kč. 

 

 

1. Město má od r. 2016 úvěr od České spořitelny, a.s. úvěr na kanalizaci v Trpišově se  

    splatností 20 let (celková výše činila 29.000.000,- Kč). V případě schválení splacení  

    úvěru bude provedena mimořádná splátka. 

    Navrhujeme tyto finanční prostředky dorozpočtovat do rozpočtu r. 2022 ze zúčtování  

    příjmů a výdajů z minulých let (VH z minulých let). 

 

 

     Příjmy: položka 8115 – Zúčtování P a V z loň. let               + 20.667.700,-  Kč 

     Výdaje: položka 8124 - Splátky úvěrů                                          + 20.667.700,- Kč 

 

      

      

 

 

Na základě provedených úprav se výše schváleného rozpočtu zvýší o 20.667.700,- Kč 

v příjmové části na 78.308.545,77 Kč (dorovnáno financováním příjmů 48.606.912,16 

Kč) a ve výdajové části 104.741.757,93 Kč (dorovnáno financováním výdajů  

22.173.700,-). 

 

 

 


