Materiál číslo: 9

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 17.09.2018
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. 13/2018
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
bere na vědomí
Rozpočtové opatření města Tišnova č. 11/2018.
II.

schvaluje
Rozpočtové opatření města Tišnova č. 13/2018.

III.

stanovuje
navýšení závazného ukazatele rozpočtu města Tišnova na rok 2018 - investiční
příspěvek Inspiru - středisku volného času Tišnov, Riegrova 312, příspěvkové
organizaci o 100.000,- Kč. Tento závazný ukazatel rozpočtu bude v roce 2018
celkem činit 200.000,- Kč.

IV.

pověřuje
Radu města Tišnova v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, provedením rozpočtových
opatření, které jsou v pravomoci Zastupitelstva města Tišnova, v období po
jednání zastupitelstva č. 5/2018 a prvním povolebním řádným zasedáním
Zastupitelstva města Tišnova.

V.

ukládá
Radě města Tišnova předložit rozpočtová opatření uvedená v předchozím
usnesení Zastupitelstvu města Tišnova na vědomí.

Zpracováno dne 17.09.2018
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. 11/2018, které
bylo mimořádně schváleno RM. Ke schválení je ZM předloženo Rozpočtové opatření města
Tišnova č. 13/2018, jehož obsahem je zejména zapojení nových příjmů (dotací) do rozpočtu
města a v rámci financování použití fin. prostředků z "bytového účtu" na opravy bytů a v
případě potřeby použití úvěru na případný přechodný nedostatek finančních prostředků.

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 11/2018
RM 29.8.2018

v tis. Kč

položka

Příjmy:
§ 3113 - Základní školy
- Vratka
dotace od ZŠ Smíškova, která byla poskytnuta na projekt "Poskytování
2229
bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském
kraji" (vyúčtování školního roku 2017/2018)
Dotace pro ZŠ Smíškova na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem
4122
ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji"
Příjmy celkem

6,5
15,2

Výdaje:
64 Ostatní činnosti
§ 6402 - Finanční vypořádání minulých let
Vratka dotace poskytovateli - Jihomoravskému kraji od ZŠ Smíškova na
projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve
školách v Jihomoravské kraji" - vyúčtování školního roku 2017/2018
31 a 32 Vzdělávání školské služby
§ 3113 Základní školy
- Dotace pro ZŠ Smíškova na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem
ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji"

Výdaje celkem
v Tišnově 24.8.2018

8,7

8,7

8,7
6,5

6,5

15,2
Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 13/2018
ZM 17.9.2018
v tis. Kč

položka

4116
4116
4116
4122
4116
4121
2322
3113

Příjmy:
Příspěvek Úřadu práce na vytvoření prac.příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací (6,7/2018)
Dotace MPSV ČR na výkon sociálně právní ochrany dětí - 2. část
Dotace MPSV ČR na sociální služby
Dotace JMK na akci "Informační panely VKP Tišnov"
Dotace MŠMT pro MŠ Sluníčko na projekt registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008803 - Šablony 2"
Neinvestiční transfery od obcí (na sociální služby)
§ 6320 - Zapojení příjmů - přijaté pojistné náhrady
§ 3613 - Zapojení příjmů - příjmy z prodeje (Teplo T)
Příjmy celkem
Financování:
- zvýšení použití přebytku hospodaření (= čerpání finančních prostředků z
"bytového účtu"
- čerpání úvěru

Zdroje celkem
36

61

43

37

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
- výdaje na opravy 6 bytů na ul. Bezrušova (čerpáno z "bytového účtu")
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politic.strany
§ 6171 - Činnost místní správy
- mzdové náklady vč. odvodů na sociálně právní ochranu dětí
- mzdové náklady vč. odvodů na sociální služby
Soc.služby a společ.čin.v soc.zabezpečení a politice zaměstanosti
§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
- výdaje na sociálně právní ochranu dětí (služby)
§ 4349 - Ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva
- výdaje na sociální služby (fin. prostředky od obcí ORP)
Ochrana životního prostředí
§ 3741 - Ochrana druhů a stanovišť
- výdaje na akci "Informační panely VKP Tišnov"
§ 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
- mimořádná dotace pro Rodinné centrum Studánka,z.s. na projekt
"Rodinná naučná stezka na Klucanicně"
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
- výdaje na stavbu zvoničky v areálu "Park pod kostelem"

54,5
1 558,0
836,7
55,6
623,5
1 071,3
420,0
680,0
5 299,6

4 000,0
10 000,0

19 299,6
4 054,5
54,5
4 000,0

2 257,7
1 421,0
836,7
1 208,3
137,0
1 071,3
455,6
55,6

100,0
300,0

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

64

1 323,5

§ 3233 - Střediska volného času
- investiční příspěvek pro Inspiro - středisko volného času Tišnov, p.o.
§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání
- výdaje na projekt "Místní akční plán vzdělávání -2"
§ 3111- Mateřské školy
- Dotace MŠMT pro MŠ Sluníčko na projekt reg.č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008803 - Šablony 2"
Ostatní činnosti
§ 6409 - Ostatní činnosti j.n.
- navýšení provozní rezervy (použito v případě čerpání úvěru)

Výdaje celkem
v Tišnově 14.9.2018

100,0
600,0

623,5
10 000,0
10 000,0

19 299,6
Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

