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Rozpočtové opatření města Tišnova č.19/2021
Obsah materiálu
Anotace
Rozpočtové opatření č_ 19_2021

Příloha č. 1

přílohy k RO č_19_2021

Příloha č. 2

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
schvaluje
Rozpočtové opatření města Tišnova č. 19/2021.
II.

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 2021, které jsou v pravomoci Zastupitelstva města
Tišnova.

III.

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

Zpracováno dne 10.12.2021
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Ing. Jůzová Petra
vedoucí odboru

Ing. Jůzová Petra
vedoucí odboru

Právní garance

Gestor

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Anotace
ZM je předloženo ke schválení RO č. 19/2021.

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 19/2021
ZM: 13.12.2021
v tis. Kč

položka

4216
4116
2324
4116
4121

37

10

33

31 a 32

43

64

Příjmy:
Dotace z MŽP ČR na akci "Park u MŠ, Hony za Kukýrnou" - úprava dotace dle
finálního rozhodnutí (v rozpočtu: 1.917.000,- Kč, dle rozhodnutí: 1.582.937,Kč)
Příspěvek z ÚP ČR na výkon pěstounské péče - vratka za kalendářní rok 2021
§ 1036 - Příjem na zpracování lesních hospodářských osnov
Dotace MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání Tišnov III
(MAP III)"
Neinvestiční transfery od obcí na základě VPS (sociální služby)
Příjmy celkem
Výdaje:
Ochrana životního prostředí
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
- úprava výdajů na akci "Park u MŠ, Hony za Kukýrnou" dle rozhodnutí
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
§ 1036 - Správa v lesním hospodářství
- výdaje na zpracování lesních hospodářských osnov
Kultura, církve a sdělovací prostředky
§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře
- Městské kulturní středisko Tišnov, p.o. - navýšení provozního příspěvku
Vzdělávání a školské služby
§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání
- výdaje na projekt MAP III
Soc.služby a společen.čin. v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti
§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
- výdaje na sociální služby (fin.prostředky od obcí ORP)
§ 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
- snížení výdajů za výkon pěstounské péče za rok 2020 a 2021
Ostatní činnosti
§ 6402 - Finanční vypořádání
- výkon pěstounské péče - vratka příspěvku z r. 2020
§ 6409 - Ostatní činnost j.n.
- převod fin. prostředků ve prospěch oddílu 33
Výdaje celkem
v Tišnově 10.12.2021
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Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

