Materiál číslo: 24

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 18.06.2018
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.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
bere na vědomí
1. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 5/2018.
2. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 6/2018.
II.

schvaluje
Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/2018.

III.

stanovuje
závazný ukazatel rozpočtu města Tišnova na rok 2018 - investiční příspěvek
Inspiru - středisku volného času Tišnov, Riegrova 312, příspěvkové organizaci ve
výši 100.000,- Kč.

Zpracováno dne 18.06.2018
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Garant

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Ing. Jůzová Petra
vedoucí odboru

Ing. Jůzová Petra
vedoucí odboru

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Anotace
ZM Tišnova je předloženo na vědomí Rozpočtové opatření města Tišnova č. 5 a 6/2018, které
byly mimořádně schváleny RM z důvodu příjmu dotací pro příspěvkové organizace zřízené
městem. Tyto dotace je povinen zřizovatel neprodleně převést příjemci dotací. Ke schválení
je ZM předloženo Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/2018, jehož obsahem je zejména
zapojení nových příjmů (dotací,..) do rozpočtu města.

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 5/2018
RM: 9.5.2018
v tis. Kč

položka

Příjmy:
Dotace MŠMT ČR pro ZŠ nám. 28. října, p.o. na projekt "Šablony pro ZŠ 28.
4116 října"
Dotace MŠMT ČR pro ZŠ Smíškova, p.o. na projekt "Šablony pro ZŠ
4116
Smíškova"
Změna rozpočtu příjmů

64

Tělovýchova a zájmová činnost
§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost
- peněžní dar pro Českou asociaci ultramaratonců (26. ročník Moravského
ultramaratonu)
Ostatní činnosti
§ 6409 - Ostatní činnosti j.n.
- převod finančních prostředků ve prospěch oddílu 34
Změna rozpočtu výdajů

v Tišnově 4.5.2018

557,0
1 382,0

Výdaje:
31 a 32 Vzdělávání a školské služby
§ 3113 - Základní školy
- dotace pro ZŠ 28. října, p.o. a ZŠ Smíškova, p.o.
34

825,0

1 382,0
1 382,0
5,0

5,0
-5,0
-5,0
1 382,0

Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 6/2018
RM: 23.5.2018
v tis. Kč

položka

4116
4116
4216
4122
4122

Příjmy:
Dotace MK ČR pro Městské kulturní středisko Tišnov, p.o. na projekt "Rok s
prožitkem a expresivní terapií 2018"
Dotace MK ČR pro Městské kulturní středisko Tišnov, p.o. na projekt
"Přechod na knihovnický systém Tritius a MARC21 v Městské knihovně
Tišnov"
Dotace JMK pro ZŠ Tišnov, nám. 28. října na projekt "Třídnické hodiny na ZŠ
Tišnov, náměstí 28.října"
Dotace JMK pro Centrum sociálních služev, p.o. na podporu poskytování
sociálních služeb dle § 101 zákona č. 108/2006 Sb.

1 049,1

Změna rozpočtu příjmů

1 290,1

Výdaje:
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře
- Dotace MK ČR pro Městské kulturní středisko Tišnov, p.o. na projekt "Rok s
prožitkem a expresivní terapií 2018"
- Dotace MK ČR pro Městské kulturní středisko Tišnov, p.o. na projekt
"Přechod na knihovnický systém Tritius a MARC21 v Městské knihovně
31 a 32 Vzdělávání a školské služby
§ 3113 - Základní školy
- Dotace JMK pro ZŠ Tišnov, nám. 28. října - "Třídnické hodiny na ZŠ Tišnov,
náměstí 28.října"
43 Soc.služby a společ.čin. v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti
§ 4351 - Osobní asistence, peč.služba a podpora samost. bydlení
- Dotace JMK pro Centrum sociálních služev, p.o. na podporu poskytování
sociálních služeb dle § 101 zákona č. 108/2006 Sb.

19,0
85,0
115,0
22,0

219,0

19,0
200,0
22,0

22,0
1 049,1

1 049,1

Přesun finančních prostředků z důvodu poskytnutí mimořádných dotací:
34

64

Tělovýchova a zájmová činnost
§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost
- mimořádná dotace pro 1. FC Tišnov na "Futsalový klub juniorů (žáci a
mládež)"
- mimořádná dotace pro Sdružení škol a rodina při ZŠ Smíškova na
"Sportovní ligu v basketbale - O pohár ministra školství"
Ostatní činnosti
§ 6409 - Ostatní činnosti j.n.
- převod finančních prostředků ve prospěch oddílu 34

13,0

5,0
8,0
-13,0
-13,0

Přesun finančních prostředků na základě požadavku OSMKS a OIPP:
36

22

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
§ 3613 - Nebytové hospodářství
- dofinancování prostor pro "dětskou skupinu"
§ 3631 - Veřejné osvětlení
- rekonstrukce VO ul. Bezručova
Doprava
§ 2212 - Silnice
- mikrokoberec ul. Drbalova
§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
- použití úspory z akce "Cyklostezka Subterra-koupaliště"

800,0
400,0
400,0
-800,0
250,0
-1 050,0

Přesun finančních prostředků na základě požadavku OSMKS:
34

37

10

Tělovýchova a zájmová činnost
§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
- dofinancování pořízení rolby s malotraktorem(270 tis. Kč) a náklady na
elektricku energii (430 tis. Kč) - malotraktor byl narozpočtován na § 1031
Ochrana životního prostředí
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
- úpravy v areálu letního kina (lukostřelnice, oplocení)
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
§ 1031 - Pěstební činnost
- převod finančních prostředků ve prospěch oddílu 34 a 37 (úspora a pořízení
malotraktoru z § 3412 společně s rolbou)

-800,0

Změna rozpočtu výdajů

1 290,1

v Tišnově 22.5.2018

Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

700,0

700,0
100,0
100,0
-800,0

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/2018
ZM 18.6.2018
v tis. Kč

položka

4116
4116
4122
4122
4122
4216

Příjmy:
Příspěvek Úřadu práce na vytvoření prac.příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací (3,4/2018)
Dotace MPSV ČR na výkon sociálně právní ochrany dětí - 1. část
Dotace JMK na projekt "Tišnov - sečení okrajů cyklostezek a přiléhajících
pásů zeleně"
Dotace JMK pro Městské kulturní středisko Tišnov, p.o. na projekt "Rozšíření
nabídky služeb a zkvalitnění stávající nabídky Turistického informačního
centra Tišnov"
Dotace JMK pro Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. na poskytování
sociáních služeb dle § 105 zákona 108/2006 Sb.
Dotace MŽP ČR na projekt Sanace skalního svahu - zabezpečení cyklostezky
v Tišnově - úprava příjmů dle konečného rozhodnutí
Příjmy celkem

Výdaje:
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.
- výdaje na vytvoření prac.příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politic.strany
§ 6171 - Činnost místní správy
- mzdové náklady vč. odvodů na sociálně právní ochranu dětí
37 Ochrana životního prostředí
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
- výdaje na projekt "Tišnov-sečení okrajů cyklostezek a přiléhajících pásů
zeleně"
- úprava výdajů dle konečného rozhodnutí na projekt "Sanace skalního
svahu - zabezpečení cyklostezky v Tišnově"
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře
- Dotace JMK pro Městské kulturní středisko Tišnov, p.o. na projekt
"Rozšíření nabídky služeb a zkvalitnění stávající nabídky Turistického
informačního centra Tišnov"
43 Soc. služby a společen. čin. v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti
§ 4351 - Osobní asistence, peč.služba a podpora samost. bydlení
- Dotace JMK pro Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. na poskytování
sociáních služeb dle § 105 zákona 108/2006 Sb.
31 a 32 Vzdělávání a školské služby
§ 3233 - Střediska volného času
- investiční příspěvek pro Inspiro - středisko volného času Tišnov, p.o.

57,6
1 511,0
38,0

33,5
184,5
-181,0
1 643,6

57,6
57,6
1 511,0
1 511,0
-143,0

38,0
-181,0
33,5

33,5
184,5

184,5
100,0
100,0

64

Ostatní činnosti
§ 6409 - Ostatní činnosti j.n.
- použití provozní rezervy ve prospěch oddílu 32

-100,0

Výdaje celkem

1 643,6

v Tišnově 12.6.2018

Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

-100,0

