Město Dobruška, odbor finanční a školský

Rozpočtové opatření číslo 7/2020
V upraveném rozpočtu v srpnu 2020 budou na základě usnesení Rady města Dobrušky
ze dne 24.08.2020 provedeny následující úpravy rozpočtu v Kč:
NAVÝŠENÍ A ÚPRAVA PŘÍJMŮ
Daňové příjmy
- podsesk.pol. 111 - Daně z příjmů fyzických osob
- položka 1121 - Daň z příjmů právnických osob
- položka 1211 - Daň z přidané hodnoty
Součet daňových příjmů

Kč
-

1 403 750,00
6 000 000,00
1 000 000,00
8 403 750,00

Přijaté transfery
- ze státního rozpočtu:
- položka 4111 - jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.
8 403 750,00
- položka 4116 - na poskytování sociálních služeb
115 019,00
- položka 4216 - na 17 BJ - Fr. Kupky, Dobruška
552 140,30
- z rozpočtu kraje:
- položka 4122 - na zkvalitňování poskyt.služeb IC Dobruška
21 000,00
- položka 4122 - na zajištění pojízdné prodejny pro místní části města Dobrušky
50 000,00
- položka 4222 - na projekt Křovice, rekonstrukce místní komunikace
341 000,00
- z rozpočtu obcí:
- položka 4121 - dle veřejnoprávních smluv
15 000
Součet transferů
9 497 909,30
Příjmy celkem

NAVÝŠENÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
- orj. 2, oddíl 33 - Kultura církve a sdělovací prostředky - Kulturní zař. města Dobrušky
- § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Peč.služba
- § 6171 - Činnost místní správy
- orj. 70, třída 5 - Neinvestiční transfery a dary
Součet běžných výdajů

1 094 159,30

21 000,00
115 019,00
15 000,00
50 000,00
201 019,00

NAVÝŠENÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ
- orj. 90 - Odbor rozvoje města
- oddíly 22,23 a § 3631 - Doprava, Vodní hospodářství a Veřejné osvětlení

- § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - rozpočtová rezerva
Součet kapitálových výdajů

Výdaje celkem

341 000,00
552 140,30
893 140,30
1 094 159,30

Podklad: sdělení KUKHK k poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku pro obce v roce 2020
(kompenzačního bonusu) ze dne 13.8.2020, rozpočtové opatření na rok 2020 č. 1240 KUKHK a rozhodnutí
č. 1 MPSV na úhradu mimořádné odměny pro pečovatelskou službu, pokyny k platbě ex post od MMR na
projekt 17 BJ - Fr. Kupky, Dobruška (4 ks), smlouva o poskytnutí dotace od KHK č. 20CRG04-0011 na
projekt "Zkvalitňování poskytovaných služeb IC Dobruška v roce 2020", smlouva o poskytnutí dotace od
KHK č. 20RRD10-0006 na projekt "Zajištění pojízdné prodejny pro místní části města Dobrušky", smlouva o
poskytnutí dotace od KHK č. 20RRDU3-0004 na projekt "Křovice, rekonstrukce místní komunikace", soupis
faktur za vyřizované přestupky obcí v I. pol. 2020

Město Dobruška, odbor finanční a školský

Rozpočtové opatření číslo 8/2020
V upraveném rozpočtu v září 2020 budou na základě usnesení Rady města Dobrušky
ze dne 07.09.2020 provedeny následující úpravy rozpočtu v Kč:
NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ

Kč

Přijaté transfery
- ze státního rozpočtu:
- položka 4111 - na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do krajů
Součet transferů

583 000,00
583 000,00

Příjmy celkem

583 000,00

NAVÝŠENÍ A ÚPRAVA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
- § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě
- 3419 - Ostatní sportovní činnosti
- pododdíl 611 bez § 6112 - Zastupitelské orgány a volby
- § 6171 - Činnost místní správy
Součet běžných výdajů

31 450,00
2 000,00
583 000,00
33 450,00
583 000,00

-

ÚPRAVA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ
- orj. 90 - Odbor rozvoje města
- oddíly 22,23 a § 3631 - Doprava, Vodní hospodářství a Veřejné osvětlení

- oddíl 34 - Sport a zájmová činnost
- oddílly 36,37 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, Ochrana
životního prostředí, z toho § 3612 - Bytový dům, Dobruška 32.717.800 Kč

Součet kapitálových výdajů
Výdaje celkem

-

800 000,00
300 000,00
500 000,00
583 000,00

Podklad: informace KHK k volbám do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje č.j. KUKHK24602/APR/2020, bankovní výpis ČNB č. 42, návrhy změn rozpočtu ORM a OFŠ

