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K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 14.12.2020
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. 14/2020 na vědomí.
II.

bere na vědomí
Rozpočtové opatření města Tišnova č. 15/2020 na vědomí.

III.

schvaluje
Rozpočtové opatření města Tišnova č. 16/2020.

IV.

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 2020, které jsou v pravomoci Zastupitelstva města
Tišnova.

V.

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

Zpracováno dne 14.12.2020
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 jsou předložena dvě rozpočtová opatření města Tišnova, která byla schválena v RM, na
vědomí z důvodu příjmu dotací pro příspěvkové organizace zřízené městem. Dále je ZM
předloženo ke schválení Rozpočtové opatření města Tišnova č. 16/2020 ke schválení.

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 14/2020
RM: 7.10.2020
v tis. Kč

položka

Příjmy:
Dotace MPSV ČR pro Inspiro - středisko volného času Tišnov, p.o. na projekt
4116
"Inspiro - dětský klub a příměstské tábory"
Dotace MPSV ČR pro Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. na kompenzaci
4116 vícenákladů, výpadků a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních
služeb v souvislosti s epidemií COVID-19
4122 Dodatek k dotaci JMK pro Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. na podporu
poskytování sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách
Příjmy celkem

64

Doprava
§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
- převod fin. prostředků ve prospěch oddílu 64 (vratka dotace na akci
"Tišnov - cyklostezka Ostrovec")
Ostatní činnosti
§ 6402 - Finanční vypořádání minulých let
vratka dotace na akci "Tišnov - cyklostezka Ostrovec"
Výdaje celkem

v Tišnově 5.10.2020

161,3

22,9

453,8

Výdaje:
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"
43 Soc. služby a společen. čin. v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti
§ 4351 - Osobní asist., peč.služba a podpora samost. bydlení
- dotace MPSV ČR pro Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. na kompenzaci
vícenákladů, výpadků a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních
služeb v souvislosti s epidemií COVID-19
- Dodatek k dotaci JMK pro Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. na
podporu poskytování sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních
službách
22

269,6

269,6

269,6
184,2

161,3

22,9
-329,1

-329,1
329,1
329,1
453,8

Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 15/2020
RM: 25.11.2020
v tis. Kč

položka

Příjmy:
Dotace MŠMT ČR pro Mateřskou školu Na Paloučku, Tišnov, p.o na projekt
4116
"Šablony III"
Dotace MPSV ČR pro Inspiro - středisko volného času Tišnov, p.o. na projekt
4116
"Inspiro - dětský klub a příměstské tábory II"
Dotace MPSV ČR pro Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. související s
4116
COVID-19
Příjmy celkem

31 a 32

43

36

33

37

944,6
165,0
1 500,4

Výdaje:
Vzdělávání a školské služby
§ 3111 - Mateřské školy
- Dotace MŠMT ČR pro Mateřskou školu Na Paloučku, Tišnov, p.o na projekt
"Šablony III"
§ 3233 - Střediska volného času
- dotace MPSV ČR pro Inspiro - středisko volného času, p.o. na projekt
"Inspiro - dětský klub a příměstské tábory II"
Soc. služby a společen. čin. v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti
§ 4351 - Osobní asist., peč.služba a podpora samost. bydlení
- dotace MPSV ČR pro Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. související s
COVID-19
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
§ 3613 - Nebytové hospodářství
- přeúčtování akce "Rekonstrukce letního kina" na § 3392 (Zájmová činnost
v kultuře)
§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.
- přeúčtování akce "RE Use centrum" na § 3722 (Sběr a svoz komunálních
odpadů)
Kultura, církve a sdělovací prostředky
§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře
- přeúčtování akce "Rekonstrukce letního kina" z § 3613 (Nebytové
hospodářství)
Ochrana životního prostředí
§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
- přeúčtování akce "RE Use centrum" z § 3639 (Komunální služby a územní
rozvoj j.n.)
Výdaje celkem
v Tišnově 24.11.2020

390,8

1 335,4

390,8

944,6
165,0

165,0
-1 300,0

-1 000,0
-300,0
1 000,0

1 000,0
300,0

300,0
1 500,4

Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 16/2020
ZM: 14.12.2020
v tis. Kč

položka

Příjmy:
4111 Dotace z VPS pro obce s působností stavebního úřadu - SLBD 2021
Dotace z VPS pro obce s rozšířenou působností na harmonizaci ZSJ - SLBD
4111
2021
4116 Snížení příspěvku z Úřadu práce na výkon pěstounské péče
4116 Dotace MV ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů
4216 Úprava dotace na akci "Parkoviště u nádraží" dle skutečnosti
Úprava dotace na akci "Rekonstrukce bytového domu Na Mlékárně" dle
4216
skutenčnosti
4121 Neinvestiční transfery od obcí ORP na sociální služby
Příjmy celkem

61

43

22

52

36

13,7
-72,0
29,2
-10 332,5
5,0
25,9
-10 278,7

Výdaje:
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politic.strany
§ 6171 - Činnost místní správy
- mzdové náklady vč. odvodů v souvislosti se SLBD
Soc.služby a společen.čin. v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti
§ 4339 - Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství
- snížení výdajů na výkon pěstounské péče
§ 4349 - Ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva
- výdaje na sociální služby (fin. prostředky od obcí ORP)
Doprava
§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
- snížení výdajů na akci "Parkoviště u nádraží"
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část
- výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
§ 3612 - Bytové hospodářství
- úprava výdajů na akci "Rekonstrukce bytového domu Na Mlékárně"

Výdaje celkem

v Tišnově 11.12.2020

52,0

65,7
65,7
-46,1
-72,0
25,9
-10 332,5
-10 332,5
29,2
29,2
5,0
5,0

-10 278,7

Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

