Rozpočtové opatření č. 2/2009
PŘÍJMY
účet

rozp. skladba

ORG

text

částka

231/10 pol. 4111 98348

50 200

231/10 pol. 4116 13306

320 000

Dotace ze SR na volby do Evropského parlamentu
Dotace z MPSV na výplatu dávek v hmotné nouzi - účelová
dotace
Daň z příjmů PO za obec
Odměna od společnosti EKO-KOM za sběr tříděného odpadu
za 1.Q.2009

235/10 pol. 1122

1 000

235/10 3722/2111

72 000

235/11 6171/2132

90 000

Příjem z pronájmu stadionu - formou vzájemného zápočtu:
odkoupení majetku nájemce do majetku města - viz výdaje

235/10 6171/2324

20 000

Příjmy od žadatelů na změnu ÚP - výdaje viz Veřejnoprávní
smlouva na výkon přenesené působnosti.

231/10

pol. 4116

8 000

Dotace z Min. kultury na knihovnický software

CELKEM PŘÍJMY

561 200

VÝDAJE
účet

rozp. skladba

text

částka

DSO Krkonoše - svazek měst a obcí: příspěvek do Eurofondu
20 Kč / 1 obyvatele: tento příspěvek byl v roce 2008
jednorázový, letos se neplatí
Opravy místních komunikací - posílení rozpočtu dle návrhu
RM - číslo usnesení 192/48/2009 písm. a) z 7.5.2009: jedná
se o komunikace Maršovská + část Rýchorského sídliště,
svodnice ve Staré aleji a dokončení oprav na Novém světě +
cca 152 tis. na případné havarijní stavy
Projekt AN Svoboda nad Úpou - financování projektu
veškerými volnými fin. prostředky města, kterými v tuto
chvíli město disponuje. Finanční potřebnost do 30.9.2009 je
však vyšší, vzhledem ke zkrácení doby realizace projektu a
bude nutné přijmout překlenovací úvěr - viz samostatná
příloha tohoto opatření.
Knihovna - nákup knihovnického softwaru z dotace včetně
30% spoluúčasti
Rekonstrukce knihovny - vyčlenění rezervy na případné
vícepráce dle návrhu RM z 7.5.2009 - číslo usnesení
192/48/2009 písm. d) vzhledem k tomu, že není možné
stanovit přesný technologický rozpočet a není znám skutečný
stav prostor po odstranění nábytku a starých podlah. Jedná se
pouze o rezervu !!

231/10 2141/5329

-44 000

232/10 2212/5171

400 000

232/10 2221/6121

2 666 000

232/10 3314/5172

11 000

232/10 3314/6121

500 000

232/10 3419/6121

131 000

Oplocení nového dětského hřiště na stadionu pomocí
současných sloupů kolem hřiště přemístěním + ochranné sítě

90 000

Odkoupení majetku současného nájemce na stadionu, který se
stane majetkem města - tato částka bude zároveň použita na
částečnou úhradu dluhů na nájemném a plynu za období od
září 2009. Viz dopporučení RM z 21.5.2009 číslo usnesení 196/49/2009 písm. b)

232/10 3419/5137
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232/10 3419/5137

38 000

232/10 3419/5153

60 000

232/10 3745/5137

27 000

4171/5410
232/10 4172/5410
4173/5410

120 000
120 000
80 000

232/10 4357/6331

-2 653 000

232/10 4357/5331

2 653 000

Fotbalové hřiště - nákup 2 čerpadel pro zavlažování hřiště,
současné čerpadlo dosloužilo a opravu již nelze provést. Dle
návrhu RM ze dne 7.5.2009 - číslo usnesení 192/48/2009
písm. c).
Stadion - spořeba plynu, navýšení položky viz dále na konci
tohoto RO
Nákup 7 ks odpadkových košů dle doporučení RM ze dne
7.5.2009 - číslo usnesení 192/48/2009 písm. b)
Sociální dávky - výplaty dávek v hmotné nouzi z dotace z
MPSV - viz příjmy
Dům s pečovatelskou službou - přesun investičního
příspěvku na provozní příspěvek - vzhledem k charakteru
stavebních prací se nejedná o rekonstrukci, ale opravu
stávajícího stavu (písemné stanovisko HSO MěÚ)

50 000

Rudolfovy slavnosti - posílení rozpočtu dle doporučení RM
ze dne 7.5.2009 - číslo usnesení 192/48/2009 písm.b).

231/10 6171/5321

20 000

Platba Městu Žacléř za výkon přenesené působnosti ve
věcech územního plánování - tato platba bude rozdělena mezi
žadatele o změnu ÚP - viz příjmy.

231/10 6171/5321

14 000

Projednávání přestupků na MěÚ Trutnov - platby za
projednané přestupky

50 200

Výdaje související s volbymi do Evropského parlamentu

232/10 6171/5169 92009

232/10

6117

98348

232/10 6171/5168

232/10 6171/5169 5168

232/10 6171/5222

-450 800

450 800

20 000

Položka 5168 - Služby zpracování dat, je dle zprávy auditorů
pouze pro zpracování dat na cizích programech, správnou
položkou pro programovou údržbu jako takovou je položka
5169 - Ostatní služby. Jedná se pouze o přesun mezi
polžkami.
Navýšení rozpočtu na finanční příspěvky neziskovým
organizacím (rozpočet ve výši 150.000 byl již vyčerpán) dle
doporučení RM z 21.5.2009 - číslo usnesení 196/49/2009
písm. c) pro fotbalový oddíl

CELKEM VÝDAJE

4 353 200

561 200
4 353 200
3 792 000

Celkové příjmy
Celkové výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů
Financování
pol. 8115

3 792 000

Financování z prostředků Fondu rezerv

Stránka 2

V souvislosti s projektem AN Svoboda nad Úpou je nutné na základě popsané situace v příloze č.1 tohoto opatření
přijmout přechodné opatření v podobě přijetí překlenovacího úvěru ve výši 20 mil. Kč na přechodné financování
projektu do konce roku 2009. Tato záležitost byla projednána ve finančním výboru dne 20.5.2009 a dále v Radě
města dne 21.5.2009 s doporučujícím stanoviskem - číslo usnesení 196/49/2009 písm. a). - Byla přijata samostatná
usnesení ZM v této záležitosti.
Návrh rozpočtového opatření byl projednán ve finančním výboru dne 20.5.2009 a byl projednán na veřejném
zasedání Zastupitelstva Města dne 27.5.2009 a v této podobě schválen pod číslem usnesení 69/14/2009 písm. f).
Vyhotovil : Bc. Ivana Balcarová - tajemnice MěÚ
Ve Svobodě nad Úpou dne 28.5.2009
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