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Text
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opatření: Navýšení
příjmůa avýdajů
výdajů
rozpočtu
Text rozpočtového opatření:
Navýšení příjmů
rozpočtu
Zaúčtovat:
Příjmy (v tis.Kč)
231 13
1122
231 13
1342
231 13
1345
231 13
1349
231 13
3319
231 13
3322
231 13
3399
231 13
3722
231 13
4116

Výdaje (v tis. Kč)
231 13
2221
231 13
2292
231 13
3412
231 13
3326
231 13
5512
231 13
6399
231 13
6402

Daň z příjmů právnických osob za obce
Popl. za rekreační pobyt
Popl. z ubytovací kapacity
Zrušené místní poplatky
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
Ostatní záležitosti kultury - SPOZ
Sběr a svoz komunálních odpadů
Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR
Celkem příjmy

Provoz veřejné silniční dopravy
Dopravní obslužnost
Sportovní zařízení v majetku obce
Pořízení hodnot místního histor., kulturního povědomí
PO - dobrovolná část
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Celkem výdaje

Rekapitulace (v tis. Kč)
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje
Financování
Saldo příjmů a výdajů
Příjmy - výdaje - financování

starosta města

-

-

-

-

-

150,300 Kč
23,000 Kč
10,000 Kč
33,000 Kč
30,000 Kč
118,000 Kč
14,000 Kč
46,500 Kč
730,037 Kč
824,837 Kč

40,000 Kč
40,000 Kč
205,000 Kč
98,000 Kč
260,000 Kč
150,300 Kč
118,000 Kč
595,300 Kč

69 552,929 Kč Schodek rozpočtu je hrazen úvěrem od KB a.s.
97 293,392 Kč
27 970,000 Kč
27 740,463 Kč
229,537 Kč

správce rozpočtu

Komentář k RO 2
Příjmy
1122 - daň z příjmů právnických osob za město za rok 2019 – město daň neplatí, pouze
proúčtuje, proto je stejná částka i ve výdajích na par. 6399
1342,1345,1349 - novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě byla položka 1345 - poplatek z ubytovací
kapacity zrušena a položka 1342 nově nazvána poplatkem z pobytu. Dobíhající platby
za tyto poplatky z roku 2019 se účtují na novou položku 1349- zrušené místní poplatky
3319 - navýšení příjmů za reklamu od ČEZu - rozsvícení stromku - úhrada připsána na účet 9.1.2020
3322 - snížení příjmů - původně rozpočtovaná vratka dotace z MPZ od farnosti - akce byla do konce
roku dokončena - vratka dotace už nebyla nutná
3399 - snížení příjmů z tržby na plesu města
3722 - dobropis od Skládky Vrbička - za platby za odvoz odpadů v r. 2019
4116 - dotace od Ministerstva zemědělství na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
Výdaje
2221, 2292 - změna paragrafu dle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě pro poskytování
příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
3412 - výdaje na jarní regeneraci hřiště, pořízení konstrukce na sítě za branky a dopouštění do jímek
závlahového systému vč. jeho zprovoznění
3326 - pořízení sochy Orlice na památník obětem války do Lukové
5512 - navýšení výdajů na dovybavení výjezdové jednotky (200 tis. Kč), havarijní, strojní pojištění,
pojištění odpovědnosti (60 tis. Kč)
6402 - snížení výdajů na vratku dotace v rámci finančního vypořádání (viz příjmy par. 3322)

