Město Dobruška, odbor finanční a školský

Rozpočtové opatření číslo 13/2022
V upraveném rozpočtu v červnu 2022 budou na základě usnesení Rady města Dobrušky
ze dne 30.06.2022 provedeny následující úpravy rozpočtu v Kč:
ÚPRAVA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Kč

Odbor rozvoje města:
-

5 000
200 000

-

195 000

- oddíl 34 - Sport a zájmová činnost
- § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - rozpočtová rezerva

Běžné výdaje celkem
ÚPRAVA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ
Odbor rozvoje města:

- oddíly 31 a 32,33 - Vzdělávání a školské služby,Kultura,církve a sdělovací prostředky
- oddíly 36,37 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, Ochrana životního prostředí

Kapitálové výdaje celkem

Podklad: návrh změn rozpočtu ORM

135 000
60 000

195 000

Město Dobruška, odbor finanční a školský

Rozpočtové opatření číslo 14/2022
V upraveném rozpočtu v červenci 2022 budou na základě usnesení Rady města Dobrušky
ze dne 11.07.2022 provedeny následující úpravy rozpočtu v Kč:
NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ

Kč

Přijaté transfery
- ze státního rozpočtu:
- položka 4116 - na regály a vybavení muzea
- položka 4216 - na regály a vybavení muzea
- z rozpočtu kraje:
- položka 4122 - na projekt ZŠ FK "Zlepšování klimatu v třídních kolektivech"

11 000
52 000

Součet transferů

77 000

Příjmy celkem

77 000

NAVÝŠENÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
- § 3113, org. 340 - Základní školy - Fr. Kupky - příspěvek

14 000

14 000

Odbor rozvoje města:

11 000
25 000

- oddíly 31 a 32,33 - Vzdělávání a školské služby,Kultura,církve a sdělovací prostředky

Součet běžných výdajů
ÚPRAVA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ
Odbor rozvoje města:
- oddíly 31 a 32,33 - Vzdělávání a školské služby,Kultura,církve a sdělovací prostředky
- oddíl 34 - Sport a zájmová činnost

-

552 000
500 000

Součet kapitálových výdajů

52 000

Výdaje celkem

77 000

Podklad: registrace akce a rozhodnutí MK id.číslo 134D524000206 na projekt D II 22 úložné posuvné regály
na ukládání obrazů - 2. etapa, stacionární regály - 2 ks Město Dobruška, smlouva KHK č. 22SMP01-0020
uzavřená mezi KHK a ZŠ Fr. Kupky na projekt "Zlepšování klimatu v třídních kolektivech", návrh změn
rozpočtu ORM

