4. přehled rozpočtových opatření v roce 2020

RO

Schváleno (usnesení)

Popis rozpočtového opatření

Položka
Částka v nebo §
tis. Kč
rozpočtu

22 dotace, ZM 12

Dotace na pokrytí výdajů na činnosti v agendě sociálněprávní ochrany dětí.

23 dotace, ZM 12

Dotace od KHK na financování výdajů jednotky sboru
dobrovolných hasičů v roce 2020 (mzdové výdaje a pojistné
členů jednotky, zabezpečení akceschopnosti).

P 4116 +
270,00 V 5512 +

24 dotace, ZM 12

Dotace na výkon sociální práce.

P 4116 +
723,57 V 6171 +

26 příspěvek, ZM 12

Zahrnutí položky Dotace Spolku za záchranu kaple Sv. Jana
Nepomuckého na zakoupení mobiliáře. Navýšení bude
pokryto přesunem z § 3326 - položka Program obnovy
objektů historické a architektonické hodnoty – dotace města.
Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v lesích za období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018.

V 3322 +
50,00 V 3326 P 4116 +
266,80 V 1032 +

27 RM 38 - 3/14

Navýšení akce dopravní značení. Navýšení bude pokryto
přesunem z akce Rekonstrukce živičného krytu v ul.
Rezecká PD + realizace.

25 RM 38 - 2229/20

P 4116 +
1 250,00 V 6171 +

V 2212 +
70,00 V 2212 -

Poz.: P - příjmová část rozpočtu, V - výdajová část rozpočtu, + nárůst, - pokles.
V rámci Rozpočtu města na rok 2020 bylo zastupitelstvem města schváleno navýšení rozpočtu v příjmech i
výdajích o částky poskytnutých dotací. Dále bylo schváleno navýšení rozpočtu v příjmech i výdajích o daň z příjmů
právnických osob za obec po provedení daňového přiznání. O provedených změnách je následně informováno
zastupitelstvo města.
Běžná rozpočtová opatření schvalovaná v průběhu roku jsou zahrnuta v zápisech z jednání Zastupitelstva města a
z jednání Rady města.
Na internetových stránkách jsou příslušná usnesení Zastupitelstva města zveřejněna v sekci
http://www.novemestonm.cz/obcan/samosprava/zapisy-a-dokumenty-zm/ a usnesení Rady města v sekci
http://www.novemestonm.cz/obcan/samosprava/zapisy-a-dokumenty-rm/
Rozpočet města je zveřejněn na internetových stránkách na odkazu https://www.novemestonm.cz/obcan/urednideska/schvaleny-rozpocet-na-rok-2020-5463.html?ftresult=rozpo%C4%8Det+2020
Tento materiál bude v průběhu roku aktualizován na základě provedených rozpočtových opatření.
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