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K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 15.04.2019
Předkládá Bc. Dospíšil Jiří - starosta města
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních
údajů podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů, v platném znění.

Rozpočtové opatření města Tišnova č.3/2019
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I. bere na vědomí
Rozpočtové opatření města Tišnova č. 2/2019.

II. schvaluje
Rozpočtové opatření města Tišnova č. 3/2019.

Zpracováno dne 15.04.2019
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 je předloženo na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2019, které bylo mimořádně
schváleno RM a dále ke schválení Rozpočtové opatření č. 3/2019, kterým se navyšuje a
upravuje rozpočet 2019 v příjmech i výdajích převážně z důvodu příjmu dotací.

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 2/2019
RM 27.2.2019
v tis. Kč

položka

Příjmy:
4116 Dotace MŠMT pro MŠ Na Paloučku na projekt "Šablony 2"

Příjmy celkem

614,5

Výdaje:
31 a 32 Vzdělávání a školské služby
§ 3111- Mateřské školy
- Dotace MŠMT pro MŠ Na Paloučku na projekt "Šablony 2"

Výdaje celkem

v Tišnově 25.2.2019

614,5

614,5
614,5

614,5

Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 3/2019
ZM: 15.4.2019
v tis. Kč

položka

4111
4116
4121
2222
2222
4216

4216
4216
4122
4122
4216

Příjmy:
Dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním nových voleb do obecního
zastupitelstva v obci Nelepeč - Žernůvka
Dotace z MPSV ČR pro Inspiro - středisko volného času, p.o. na projekt
"Inspiro-dětský klub a příměstské tábory"
Transfer od obce Vohančice na základě Smlouvy o spolupráci při
zabezpečení požární ochrany
§ 6402 - Doplatek dotace na volby prezidenta ČR
§ 6402 - Doplatek dotace na společné volby do zastupitelstev obcí a Senátu
PČR
Úprava příjmu dotace na projekt "Tišnov-technická a komunikační
infrastruktura" dle skutečného - konečného plnění (v rozpočtu 13,308 mil.
Kč, skutečný příjem 13.227.120,24 Kč)
Úprava příjmu dotace na projekt "Cyklostezka Tišnov - Subterra - koupaliště"
dle skutečného - konečného plnění (v rozpočtu : 4 mil. Kč, skutečný příjem:
5.161.431,95 Kč)
Dotace MMR ČR na akci II/379 Tišnov - zvýšení bezpečnosti dopravy v ul.
Brněnská
Dotace z JMK pro Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. na podporu
poskytování sociálních služeb dle § 105 zákona o sociálních službách
Dotace z JMK pro Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. na podporu
poskytování sociálních služeb dle § 101 zákona o sociálních službách
Dotace MMR ČR na akci "Rekonstrukce bytového domu Na Mlékárně 255"

Příjmy celkem
61

Výdaje:
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politic.strany
§ 6115 - Volby do zastupitelstev ÚSC
- výdaje na konání nových voleb do obecního zastupitelstva v obci Nelepeč Žernůvka

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

§ 3233 - Středisko volného času
- dotace pro Inspiro - středisko volného času, p.o. na projekt "Inspiro-dětský
klub a příměstské tábory"
22

Doprava
§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
- výdaje na akci II/379 Tišnov-zvýšení bezpečnosti dopravy v ul. Brněnská

10,0
550,3
9,2
102,4
75,5
-80,9

1 161,4
1 900,0
236,8
2 496,9
8 500,0
14 961,6

10,0

10,0
550,3

550,3
1 900,0
1 900,0

36

43

64

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj
- výdaje na projekty města
§ 3612 - Bytové hospodářství
- výdaje na rekonstrukci bytového domu Na Mlékárně
Soc. služby a společen.čin. v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti
§ 4351 - osobní asist., peč.služba a podpora samost. bydlení
- Dotace pro Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. na podporu poskyt.
sociálních služeb dle § 101 a § 105 zákona o sociálních službách
Ostatní činnosti
§ 6409 - ostatní činnosti j.n.
- navýšení provozní rezervy

1 161,4
8 500,0
2 733,7

2 733,7
106,2
106,2

Výdaje celkem

v Tišnově 12.4.2019

9 661,4

14 961,6

Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

