Materiál číslo: 19

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 16.12.2019
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.17/2019
Obsah materiálu
Anotace
Rozpočtové opatření č_ 17_2019

Příloha č. 1

přílohy k RO_17_2019

Příloha č. 2

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
schvaluje
Rozpočtové opatření města Tišnova č. 17/2019.
II.

stanovuje
závazný ukazatel rozpočtu města Tišnova na rok 2019 - investiční příspěvek
příspěvkové organizaci Základní škola Tišnov, nám. 28. října ve výši 743.303,- Kč.

III.

pověřuje
Radu města Tišnova v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, provedením rozpočtových
opatření vztahujících se k roku 2019, které jsou v pravomoci Zastupitelstva města
Tišnova.

IV.

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

Zpracováno dne 11.12.2019
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 ke schválení Rozpočtové opatření č. 17/2019.

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 17/2019
ZM: 16.12.2019
v tis. Kč

položka

4111
4116
4116
4116
4121
4216

Příjmy:
Dotace MF ČR na konání nových voleb do obecního zastupitelstva v obci
Bukovice
Dotace MV ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok
2019
Dotace MZ ČR na projekt "Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40
let věku"
Dotace MZ ČR na projekt "Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40
let věku"
Neinvestiční transfery od obcí ORP (na sociální služby)
Dotace MMR ČR - projekt "Bytový dům Na Mlékárně" - úprava příjmu dotace
v rozpočtu dle skutečného příjmu dotace ( v rozpočtu: 8.500 tis. Kč, skutečný
příjem 7.320,7 tis. Kč)
Příjmy celkem

61

55

10

Výdaje:
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
§ 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
- výdaje na nové volby do OZ v obci Bukovice
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část
- výdaje jednotek dobrovolných hasičů
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
§ 1031 - Pěstební činnost
- výdaje na projekt "Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let
věku"

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

§ 3113 - Základní školy
Investiční příspěvek pro ZŠ Tišnov, nám. 28.října, p.o.
36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
§ 3612 - Bytové hospodářství
- výdaje na projekt "Bytový dům Na Mlékárně"
§ 3613 - Nebytové hospodářství
- převod fin. prostředků ve prospěch odd. 31 (úspora z inv. akce FIPO-2.
etapa, která se přesouvá do r. 2020)

10,0
72,1
56,6
19,3
143,0
-1 179,3

-878,3

10,0
10,0
72,1
72,1
75,9

75,9
743,4
743,4
-1 922,7
-1 179,3

-743,4

43

64

Soc. služby a společen.čin. v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti
§ 4349 - Ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva
- výdaje na sociální služby (fin. prostředky od obcí ORP)
- mim.dotace pro Diecézní charitu Brno na projekt "Domácí hospicová péče
Oblastní charity Tišnov"

243,0
143,0
100,0

Ostatní činnosti
§ 6409 - Ostatní činnosti j.n.
- čerpání provozní rezervy ve prospěch oddílu 43

-100,0

Výdaje celkem

-878,3

v Tišnově 11.12.2019

Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

-100,0

