Město Dobruška, odbor finanční a školský

Rozpočtové opatření číslo 7/2021
V upraveném rozpočtu v dubnu 2021 budou na základě usnesení Rady města Dobrušky
ze dne 19.04.2021 provedeny následující úpravy rozpočtu v Kč:
NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ
Přijaté transfery
- ze státního rozpočtu:
- položka 4116 - na výkon pěstounské péče
- položka 4116 - na projekt ZŠ Pulická Rovný přístup k vzdělávání
Součet transferů

Kč

Příjmy celkem

653 281

NAVÝŠENÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
- § 3113, org. 350 - Základní školy - Pulická - příspěvek
- § 6171 - Činnost místní správy
Součet běžných výdajů
Výdaje celkem

44 000
609 281
653 281

v Kč
609 281
44 000
653 281
653 281

Podklad: rozhodnutí Úřadu práce ČR č.j. 70501/21/HK na přiznání st. příspěvku na výkon pěstounské péče,
rozpočtové opatření KHK na rok 2021 č. 1082 na dotaci ZŠ Pulická

Město Dobruška, odbor finanční a školský

Rozpočtové opatření číslo 8/2021
V upraveném rozpočtu v dubnu 2021 budou na základě usnesení Rady města Dobrušky
ze dne 22.04.2021 provedeny následující úpravy rozpočtu v Kč:
NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ
Přijaté transfery
- ze státního rozpočtu:
- položka 4111 - kompenzační bonus
- položka 4116 - na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí
- z rozpočtu obcí:
- položka 4121 -na výdaje JSDH
Součet transferů

Kč

20 000,00
2 040 471,12

Příjmy celkem

2 040 471,12

NAVÝŠENÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
- oddíl 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
- § 6171 - Činnost místní správy
- orj. 90 - Odbor rozvoje města

20 000,00
2 020 471,12

295 471,12
1 725 000,00

1 540 200,00
3 580 671,12

- oddíly 22,23 a § 3631 - Doprava, Vodní hospodářství a Veřejné osvětlení

Součet běžných výdajů
ÚPRAVA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ
- orj. 90 - Odbor rozvoje města
- § 6171 - Činnost místní správy
- § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - rozpočtová rezerva

Součet kapitálových výdajů
Výdaje celkem

-

110 000
1 650 200
1 540 200
2 040 471,12

Podklad: oznámení KHK č.j. KUKHK-13945/APR/2021 o poskytnutí příspěvku ze st. rozpočtu dle zákona č.
95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu, rozhodnutí MPSV č.j. MPSV-2021/48536-213 o poskytnutí neinv.
účelové dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí v agendě sociálně-právní ochrany dětí,
veřejnoprávní smlouva o spolupráci na úseku požární ochrany uzavř. s obcí Val, návrh změn rozpočtu ORM

