Materiál číslo: 21

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 16.04.2018
Předkládá Bc. Dospíšil Jiří - starosta města
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2018
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
bere na vědomí
Rozpočtové opatření města Tišnova č. 2/2018.

II.

schvaluje
Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2018.

III.

stanovuje
navýšení závazného ukazatele rozpočtu města Tišnova na rok 2018 - příspěvek na
provoz Základní škole Tišnov, nám. 28. října, příspěvkové organizaci o 100.000,Kč, v celkové částce bude tento závazný ukazatel na rok 2018 činit 4.000.000,- Kč.

Zpracováno dne 12.04.2018
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Ing. Jůzová Petra
vedoucí odboru

Ing. Jůzová Petra
vedoucí odboru

Právní garance

Garant

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Anotace
ZM Tišnova je předloženo na vědomí Rozpočtové opatření města Tišnova č. 2/2018, které
bylo mimořádně schváleno radou města z důvodu příjmu dotace pro MŠ U Humpolky, p.o.
na projekt "Šablony pro MŠ Humpolka". Ke schválení je ZM předloženo Rozpočtové opatření
města Tišnova č. 4/2018, jehož obsahem je zapojení nových příjmů (dotací,..) do rozpočtu
města a dále zapojení přebytku hospodaření minulých let (navýšení financování) k pokrytí
nově zařazených výdajů, převážně investičních akcí, do rozpočtu města.

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 2/2018
RM 28.2.2018
v tis. Kč

položka

Příjmy:
Dotace MŠMT ČR pro MŠ U Humpolky, p.o. na projekt "Šablony pro MŠ
4116
Humpolka"
Změna rozpočtu příjmů

oddíl Výdaje:
31 a 32 Vzdělávání a školské služby
§ 3111 - Mateřské školy
- Dotace pro MŠ U Humpolky, p.o. na projekt "Šablony pro MŠ Humpolka"
36

64

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
§ 3636 - Územní rozvoj
- navýšení finančních prostředků z důvodu zvýšení členského příspěvku u
DSO Tišnovsko
Ostatní činnosti
- čerpání provozní rezervy ve prospěch oddílu 36

200,7
200,7

200,7
200,7
32,5

32,5
-32,5
-32,5

Přesun finančních prostředků na základě požadavku OSVV:
61

36

Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany
§ 6171 - Činnost místní správy
- přesun finančních prostředků na energie (voda, teplo, elektrická en.) na
budově Radniční z § 6171 (Místní správa) na § 3613 (Nebytové
hospodářstrví) z důvodu přestěhování kanceláří úřadu z budovy - ul.
Radniční na ul. Ráboňova
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
§ 3613- Nebytové hospodářství
- výdaje na energie budovy na ul. Radniční

-130,0

-130,0
130,0
130,0

Přesun finančních prostředků na základě požadavku OIPP:
36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.
- převod finančních prostředků na projektové dokumentace do jednotlivých
paragrafů rozpočtu
§ 3612 - Bytové hospodářství

-700,0

-2 100,0

- PD : bytové domy Na Mlékárně, rekonstrukce přední mlékárny, mobilní
buňky
§ 3613- Nebytové hospodářství
- PD: smuteční síň
22

400,0
1 000,0

Doprava
§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
- PD : rekonstrukce ul. Riegrova a Černohorská, autobusová zastávka Trnec,
cyklostezka Ostrovec, rekonstrukce ul. Kvapilova

700,0

Změna rozpočtu výdajů

200,7

v Tišnově 26.2.2018

Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

700,0

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2018
ZM 16.4.2018
v tis. Kč

položka

4116
4116
4116
4216
4216
4121
2222

36

43

61

34

37

Příjmy:
Příspěvek Úřadu práce na vytvoření prac.příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací (1,2/2018)
Příspěvek Úřadu práce na výkon pěstounské péče
Úprava dotace z MŽP ČR na projekt "Předcházení vzniku bioodpadu v
Tišnově" dle aktuálního rozhodnutí
Dotace MŽP ČR na projekt "Sanace skalního svahu - zabezpečení cyklostezky
v Tišnově"
Neinvestiční transfery od obcí (KPP + ost. služby)
§ 6402 - dofinancování zvýšených nákladů spojených s konáním voleb do PS
PČR konaných v r. 2017

88,2
1 236,0
-2,1
-90,6
2 230,3
34,4
45,3

Příjmy celkem
Financování - zvýšení použití přebytku hospodaření

3 541,5
5 160,0

Zdroje celkem

8 701,5

Výdaje:
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.
- výdaje na vytvoření prac.příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
§ 3612 - Bytové hospodářství
- klimatizace kinosálu
§ 3613 - Nebytové hospodářství
- projektová dokumentace MŠ Na Honech
Soc. služby a společen. čin. v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti
§ 4339 - Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství
- výdaje na výkon pěstounské péče - ostatní výdaje
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politic.strany
§ 6171 - Činnost místní správy
- mzdové náklady vč. odvodů na výkon pěstounské péče
Tělovýchova a zájmová činnost
§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost
- mimořádná dotace Tělocvičná jednota Sokol Tišnov na XVI. Všesokolský
slet
Ochrana životního prostředí
§ 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebez. a komunál.)
- snížení výdajů z důvodu snížení dotace na projekt "Předcházení vzniku
bioodpadu v Tišnově"
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
- výdaje na projekt "Sanace skalního svahu - zabezpečení cyklostezky v
Tišnově"

2 838,2
88,2
2 000,0
750,0
686,0
686,0
550,0
550,0
110,0

110,0
2 137,6

-92,7

2 230,3

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

22

64

100,0

§ 3113 - Základní školy
- navýšení provozního příspěvku ZŠ 28. října Tišnov, p.o.
Doprava
§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
autobusová zastávka Trnec
Ostatní činnosti
§ 6409 - Ostatní činnosti j.n.
- navýšení provozní rezervy

Výdaje celkem

v Tišnově 12.4.2018

100,0
2 200,0
2 200,0
79,7
79,7
8 701,5

Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

