Příloha rozpočtového opatření č. 5/2019 – výtah ze zápisu:

z 5. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou
konaného dne 8.7.2019
5. Rozpočtové opatření č. 5/2019
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 5/2019 včetně rozpisu a
podrobného komentáře (vše viz přílohy originálu zápisu), přičemž rozpočtové změny jsou
popsány podrobně v rozpisu rozpočtového opatření a souvisí zejména s předchozím bodem:
Rozp. skladba
ODPA
POL
1122

P ŘÍJ MY
č.
1

Text

Částka

Daň z příjmů právnických osob placená obcí - vazba na výdej

220 400
220 400

Celkem třída 1 : Daňové příjmy

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 5/2019

220 400

VÝDAJE
Rozp. skladba
ODPA
POL

3631

6121

3639

6121

Skupina 3: Služby
6399

5365

Text

č.

Částka

Veřejné osvětlení - oprava VO ve 3 lokalitách, předpokládaná hodnota
6.785.000 Kč včetně DPH, vysoutěženo za cenu s DPH ve výši
7.373.222,16 Kč. V rozpočtu je i přes navýšení v rámci minulého RO
jen 6.930.000 Kč, čisté navýšení činí 444.000 Kč, je nutné počítat s
2
autorským dozorem, administrací zakázky z hlediska dotace (dosud
cca 35.000 Kč), byly uhrazeny energetické posudky (3x20.000 Kč),
upravena PD (48.500 Kč), takže navýšení zaokrouhleně s rezervou o
670.000 Kč na celkových 7.600.000 Kč
Rekonstrukce školních dílen - na akci nebyla přidělena dotace, v
3
letošním roce tedy nebude realizováno ani z vlastních prostředků s ohledem na čas, nutnost případně vysoutěžit firmu apod.
pro obyvatelstvo
4

670 000

5 417 000
4 747 000

Daň z příjmů právnických osob placená obcí - vazba na příjem

220 400

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 5/2019

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 5/2019
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 5/2019
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 5/2019
8115

220 400

-

4 526 600

220 400
4 526 600
4 747 000

-

FINANCOVÁNÍ
5

Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let - snížení

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č. 5/2019

-

-

4 747 000

4 747 000

Tajemnice MěÚ krátce okomentovala jednotlivé položky rozpočtového opatření. Starosta poté
vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo
hlasováno:
1

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 5/2019 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č.5/2019 činí objem celkových příjmů 220.400,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok
2019 po této změně se zvyšují na 47.846.761 Kč), objem celkových výdajů v rámci
rozpočtového opatření č. 5/2019 činí mínus 4.526.600,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok
2019 po této změně se snižují na 61.004.871 Kč), financování rozdílu v rámci rozpočtového
opatření č. 5/2019 činí mínus 4.747.000,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2019 po
této změně se snižuje na 13.158.110,-Kč).
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/65/6/2019 bylo přijato.

Výtah provedl dne 10.7.2019:

Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ

2

