Materiál číslo: 16

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 19.06.2019
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.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
bere na vědomí
Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2019.
II.

bere na vědomí
Rozpočtové opatření města Tišnova č. 5/2019.

III. schvaluje
Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/2019.
IV.

stanovuje
závazný ukazatel rozpočtu města Tišnova na rok 2019 - investiční příspěvek
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 ve výši
120.000,- Kč.

V.

stanovuje
navýšení závazného ukazatele rozpočtu města Tišnova na rok 2019 - provozní
příspěvek příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 o
510.000,- Kč. Tento závazný ukazatel rozpočtu bude v roce 2019 celkem činit
13.260.000,- Kč.

VI.

pověřuje
Radu města Tišnova do doby konání dalšího zasedání Zastupitelstva města Tišnova,
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, schválením veškerých rozpočtových opatření, které jsou

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

Zpracováno dne 19.06.2019
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 Tišnova je předloženo na vědomí Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2019, které
bylo mimořádně schváleno RM z důvodu vratky dotace od ZŠ 28. října, p.o. poskytovateli
prostřednictvím zřizovatele a dále Rozpočtové opatření města Tišnova č. 5/2019, které bylo
mimořádně schváleno RM z důvodu příjmů dotací pro Městské kulturní středisko, p.o. Ke
schválení je ZM předloženo Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/2019, jehož obsahem je
zejména zapojení nových příjmů (dotací,..) do rozpočtu města.

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2019
RM 15.5.2019
v tis. Kč

položka

Příjmy:
§ 3113 - Základní školy
- vratka dotace od ZŠ 28. října, která byla poskytnuta této příspěvkové
2229
organizaci z MŠMT prostřednictvím zřizovatelele na projekt reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004616 - "Šablony"

Příjmy celkem

13,6

13,6

Výdaje:
31 a 32 Vzdělávání a školské služby

13,6

§ 3113 - Základní školy
- vratka dotace poskytovateli (MŠMT) prostřednictvím JMK od ZŠ 28. října,
která byla poskytnuta této příspěvkové organizaci na projekt reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004616 - "Šablony"

13,6

Přesun finančních prostředků na základě požadavku OSV:
34

43

Tělovýchova a zájmová činnost
§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace
- převod fin. prostředků (úspora z poskytnutých řádných prorodinných
dotací) ve prospěch oddílu 43

-60,0

-60,0

Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice
zaměstanosti
§ 4349 - Ost. soc.péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva
- výdaje na formulář “seniorská obálka“ (bezpečnost seniorů)

60,0

Výdaje celkem

13,6

v Tišnově 13.5.2019

Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

60,0

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 5/2019
RM 29.5.2019
v tis. Kč

položka

Příjmy:
Dotace z MK ČR pro Městské kulturní středisko, p.o. na projekt "SmyslůPlný
4116
rok 2019"
Dotace z MK ČR pro Městské kulturní středisko, p.o. na projekt "Knihy mého
4116
srdce - projekt na podporu čtenářství"

Příjmy celkem

17,0

27,0

Výdaje:
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře
- Městské kulturní středisko, p.o. - dotace na projekt "SmyslůPlný rok 2019"
- Městské kulturní středisko, p.o. - dotace na projekt "Knihy mého srdce projekt na podporu čtenářství"
34 Tělovýchova a zájmová činnost
§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace
- peněžní dar pro Nadační fond GAUDEAMUS na organizaci dějepisné
soutěže (účast studentů Gymnázia Tišnov)
64 Ostatní činnosti
§ 6402 - Finanční vypořádání minulých let
- vratka dotace poskytovateli (MŠMT) prostřednictvím JMK od ZŠ 28. října,
která byla poskytnuta této příspěvkové organizaci na projekt reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004616 -"Šablony" - změna účtování (původně
v RO č.4/2019 v § 3113 - Základní školy)
§ 6409 - Ostaní činnosti j.n.
- převod finančních prostředků ve prospěch oddílu 34 (peněžní dar)
31 a 32 Vzdělávání a školské služby
§ 3113 - Základní školy
- změna účtování vratky dotace poskytovateli (MŠMT) prostřednictvím JMK
od ZŠ 28. října, která byla poskytnuta této příspěvkové organizaci na projekt
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004616 - "Šablony" - převod ve prospěch
odddílu 64

Výdaje celkem
v Tišnově 27.5.2019

10,0

27,0
10,0
17,0
3,0
3,0
10,6

13,6
-3,0
-13,6

-13,6

27,0
Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/2019
ZM: 19.6.2019
v tis. Kč

položka

4111
4116
4116
4222
4122
4122
4122
4213
4216
4216
1122

Příjmy:
Dotace z MF ČR na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do
Evropského parlamentu
Dotace z MPSV ČR na sociálně právní ochranu dětí
Dotace z MPSV ČR na sociální práce
Dotace z JMK na projekt "Tišnov - cyklostezka Ostrovec"
Dotace z JMK na projekt "Tišnov - údržba zeleně v okolí cyklostezek"
Dotace z JMK pro Městské kulturní středisko, p.o. na projekt "Zvýšení kvality
služeb a rozšíření nabízeného sortimentu"
Dotace JMK pro JDH na "Pořízení věcných prostředků požární ochrany"
Dotace SFŽP ČR na projekt "Přírodní hřiště MŠ U Humpolky - pracoviště
Květnická.."
Úprava (zaokrouhlení) příjmu dotace na projekt "Tišnov-technická a
komunikační infrastruktura"
Úprava (zaokrouhlení) příjmu dotace na projekt "Cyklostezka Tišnov Subterra - koupaliště"
Daň z příjmů právnických osob za obce - zvýšení daně dle skutečnosti (odhad
daně v rozpočtu: 5.000.000 Kč, dle DP: 6.176.330 Kč)

Příjmy celkem
61

37

34

Výdaje:
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politic.strany
§ 6117 - Volby do Evropského parlamentu
- výdaje na konání voleb do Evropského parlamentu
§ 6171 - Činnost místní správy
- mzdové náklady vč. odvodů na sociálně právní ochranu dětí
- mzdové náklady vč. odvodů na sociální služby
- úprava (zaokrouhlení) výdajů dotace na projekt "Tišnov-technická a
komunikační infrastruktura"
Ochrana životního prostředí
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
- výdaje na projekt "Tišnov - údržba zeleně v okolí cyklostezek"
Sport a zájmová činnost
§ 3419 - Ostatní sportovní činnost
- mimořádná dotace pro Sportovní klub tenis Tišnov, z.s. na přestavbu
travnaté plochy na dva tenisové kurty
§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

276,0
1 534,5
438,0
1 614,1
34,6
40,1
100,0
500,0
0,1
0,1
1 176,4

5 713,9
2 248,6
276,0
1 534,5
438,0
0,1
34,6
34,6
1 091,0

1 000,0

- mimořádná dotace pro Základní organizaci českého zahrádkářského svazu
Tišnov na opravu podlahy v lisovně ovoce
55

33

31 a 32

22

64

63

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část
- výdaje na pořízení věcných prostředků požární ochrany
§ 5511 - Požární ochrana - profesioinální část
- mimořádná dotace pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje na
opravu garážových vrat
Kultura, církve a sdělovací prostředky
§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře
- Městské kulturní středisko, p.o. - dotace z JMK na projekt "Zvýšení kvality
služeb a rozšíření nabízeného sortimentu"
- Městské kulturní středisko, p.o. - navýšení provozního příspěvku
- Městské kulturní středisko, p.o. - investiční příspěvek
Vzdělávání a školské služby
§ 3111 - Předškolní zařízení
- výdaje na projekt "Přírodní hřiště MŠ U Humpolky - pracoviště
Květnická.."
Doprava
§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
- Úprava (zaokrouhlení) výdajů dotace na projekt "Cyklostezka Tišnov Subterra - koupaliště"
Ostatní činnosti
§ 6409 - Ostatní činnosti j.n.
- čerpání provozní rezervy na mimořádné dotace
Finanční operace
§ 6399 - Ostatní finanční operace
- zvýšení daně z příjmů právnických osob za obec

Výdaje celkem

v Tišnově 17.6.2019

91,0
240,0
100,0

140,0
670,1

40,1
510,0
120,0
500,0

500,0
0,1

0,1
-246,9
-246,9
1 176,4
1 176,4

5 713,9

Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

