Rozpočtové opatření č. 4/2009
Kontrolou hospodaření města, která byla provedena na základě Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu FIN 2-12 M k 20.10.2009 byl předložen Zastupitelstvu města tento návrh rozpočtového
opatření č.4/2009.

PŘÍJMY
účet

rozp. skladba ORG nebo ÚZ

231/14 pol. 4218

text

částka

8 763 000

231/10

pol. 4116

13306

370 000

231/10

pol. 4116

15291

22 515

235/13

daňové
položky
třídy 1

-1 600 000

235/11 3419/2111

10 000

235/10 3419/2329
235/10 6171/2321

19 000
10 000

235/10 6171/2322

6 000

Dotace z ÚRR na projekt "Autobusové nádraží Svoboda nad
Úpou"
Dotace na sociální dávky (10 - 11/2009)
Dotace Min. živ. prostředí : kompenzace obcím za lesy
v národním parku
Daňové výnosy měst a obcí jsou v letošním roce
poznamenány obrovským poklesem - zejména se jedná o
položky 1112 (OSVČ-daň z podnikání), 1121 (daň z příjmu
právnických osob), 1111 (daň z příjmu ze závislé činnosti)
Příjem z nájemného budovy na stadionu - úhrada nájmu do
31.12.2009
Stadion - úhrada plateb a záloh na energie nájemcem
Příjmy od sponzorů akce Rudolfovy slavnosti 2009
Pojistná náhrada - Berlingo

CELKEM PŘÍJMY

7 600 515

VÝDAJE
účet

rozp. skladba

text

částka

Opravy místních komunikací - posílení rozpočtu na opravy
komunikací
Přeložka rozvaděče na autobusovém nádraží v souvislosti s
demolicí objektu čp. 456, kde byl umístěn
Projekt "Autobusové nádraží Svoboda nad Úpou" dofinancování celé akce v letošním rozpočtu, kdy by měla být
dokončena.

232/10 2212/5171

100 515

232/10 2221/6121

63 000

232/10 2221/6121

1 839 000

232/10 3419/5151

-10 000

Stadion - úspora na položce vodné stočné

232/10 3419/5153

-10 000

Stadion - úspora na položce plyn

232/10 3631/5154

-74 000

Veřejné osvětlení - úspora v rozpočtu dle skutečné spotřeby
(špatný odhad předpokládané spotřeby)

290 000
80 000

Sociální dávky - výplaty dávek v hmotné nouzi z dotace z
MPSV - viz příjmy, kompenzováno dotační položkou 4116.

-722 000

Dům s pečovatelskou službou - úspora příspěvku vzhledem k
tomu, že DPS získala dotaci na pečovatelskou službu z
rozpočtu MPSV

161 000

Úroky z překlenovacího úvěru na projekt "Autobusové
nádraží Svoboda nad Úpou"

232/10 6171/5153

-42 000

Spotřeby plynu v čp. 474 a 473 - úspora položky

232/10 6171/5164

-9 000

Nájemné PF ČR - dle skutečné platby (úspora)

232/10 6409/5901

5 934 000

Převod do rezervy běžného rozpočtového roku

7 600 515

CELKEM VÝDAJE

232/10

4171/5410
ÚZ 13306
4173/5410

232/10 4357/5331

232/10 6171/5141

org.20183
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7 600 515
7 600 515
0

Celkové příjmy
Celkové výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů

Návrh rozpočtového opatření byl sestaven v souladu s dokumentem Kontrola hospodaření města
Svoboda nad Úpou k 20.10.2009, který byl projednán Radou města dne 22.10.2009 a vzat na
vědomí bez připomínek. Návrh rozpočtového opatření byl projednán na veřejném zasedání
Zastupitelstva Města dne 27.10.2009 a byl schválen pod číslem usnesení 79/16/09 písm. c).
Vyhotovil : Ing. Ivana Balcarová - tajemnice MěÚ
Ve Svobodě nad Úpou dne 28.10.2009
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