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Předkládá Bc. Dospíšil Jiří - starosta města
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
Rozpočtové opatření města Tišnova č. 1/2020.

Zpracováno dne 24.02.2020
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. 1/2020.

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 1/2020
ZM: 24.2.2020
v tis. Kč

položka

Příjmy:
4116 Příspěvek Úřadu práce na výkon pěstounské péče
Dotace z JMK pro Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. na podporu
4122
poskytování sociálních služeb dle § 105 zákona o sociálních službách
Dotace z JMK pro Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. na podporu
4122
poskytování sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách
4121 Neinv. transfery od obcí na základě VPS (přestupky, Městská policie)
Příjmy celkem
Financování
- zvýšení použití přebytku hospodaření

Zdroje celkem
43

61

34

35

264,6
4 583,0
537,5
6 489,1

575,0

7 064,1

Výdaje:
Soc. služby a společen. čin. v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti
§ 4339 - Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství
- výdaje na výkon pěstounské péče - ostatní výdaje
§ 4351 - Osobní asist., peč.služba a podpora samost. bydlení
- Dotace pro Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. na podporu poskyt.
sociálních služeb dle § 105 a § 101a zákona o sociálních službách
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politic. strany
§ 6171 - Činnost místní správy
- mzdové náklady vč. odvodů na výkon pěstounské péče
- zvýšení výdajů zapojením neinvestičních transferů od obcí
Sport a zájmová činnost
§ 3419 - Ostatní sportovní činnost
- mim. dotace pro SK TENIS Tišnov,z.s. na projekt "Přestavba travnaté plochy
na dva nové tenisové kurty - dofinancování investice"
Zdravotnictví
§ 3522 - Ostatní nemocnice
- mim. dotace pro Nemocnici Tišnov, p.o. na projekt "Obnova parku
Nemocnice Tišnov (prořez a omlazení stromů v celém parkovém areálu)"

Výdaje celkem

v Tišnově 21.2.2020

1 104,0

5 681,6
834,0

4 847,6
807,5
270,0
537,5
400,0

400,0
175,0
175,0

7 064,1

Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

