
         

Odbor finanční       Zastupitelstvo města 

        Dne 15.2.2017 

 

 

N á v r h 

Úprava rozpočtu 12.rozpočtové opatření na rok 2016 
 

 

 

Rada města projednala dne 24.1.2017 

Usnesení č. 69 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e   

úpravu rozpočtu roku 2016 – 12. rozpočtové opatření spočívající v: 

1) zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu města o dotaci od Středočeského kraje pro 

hasiče ve výši 18.992 Kč, 

2) snížení příjmové a výdajové části rozpočtu města o nevyčerpanou dotaci na volby do 

senátu a krajů ve výši 81.444 Kč, 

3) vypuštění položky Záchrana a stabilizace vegetačních prvků v ZP z přijatých dotací ve výši 

338 tis. Kč a navýšení položky Ostatní příjem ve výši 338 tis. Kč, 

4) snížení položky Dotace na lesní osnovy o 127.919 Kč a navýšení položky Ostatní příjem ve 

výši 127.919 Kč,  

 

II. d o p o r u č u j e  

ZM dne 15.02.2017 12. rozpočtové opatření ke schválení. 

 

I. s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města roku 2016 – 12. rozpočtové opatření, 

 

II. d o p o r u č u j e  

ZM dne 15.2.2017 úpravu rozpočtu ke schválení. 

 
 

 

Návrh usnesení: 

 

ZM s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu roku 2016 – 12. rozpočtové opatření spočívající v: 

1) zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu města o dotaci od Středočeského kraje pro 

hasiče ve výši 18.992 Kč, 

2) snížení příjmové a výdajové části rozpočtu města o nevyčerpanou dotaci na volby do 

senátu a krajů ve výši 81.444 Kč, 

3) vypuštění položky Záchrana a stabilizace vegetačních prvků v zámeckém parku z přijatých 

dotací ve výši 338 tis. Kč a navýšení položky Ostatní příjem ve výši 338 tis. Kč, 

4) snížení položky Dotace na lesní osnovy o 127.919 Kč a navýšení položky Ostatní příjem ve 

výši 127.919 Kč,  

 



  

 

 

Odbor finanční       Rada města 

        Dne 24.1.2017 

 

 

N á v r h 

Úprava rozpočtu 12.rozpočtové opatření 
 

 

 
Zpráva se předkládá z důvodu: 

zákona o obcích 128/2000 Sb. 

        

Zprávu vypracoval:       

ing.Ivana Polenová–vedoucí finančního odboru      

             

Zprávu předkládá:                         

Ing. Polenová Ivana – vedoucí finančního odboru 

 

Do rady města bude přizván:     

- 

 

Návrh usnesení: 

Rada města  

s c h v a l u j e a doporučuje ZM ke schválení úpravu rozpočtu roku 2016 – 12. rozpočtové 

opatření. 

 

 

 

 

 

 Podpis předkladatele: 

 

 

     

 Podpis starosty:  

  

      

 Podpis tajemníka:   

 

 

 

 

 

 

 

    



Důvodová zpráva. 

Popis problému: 

Vzhledem k tomu, že Středočeský kraj vyžaduje, aby rozpočet v příjmové části u účelových 

dotací se rovnal skutečnosti, je navržena následující úprava:  

 

1/ Město obdrželo od Středočeského kraje dotaci pro hasiče ve výši 18 992 Kč. Dotace byla 

určena k vyčerpání v roce 2016 a také v příjmové části byla zaúčtována. Úprava rozpočtu 

spočívala v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu. 

 

2/ Město při vyúčtování dotace na volby do senátu a krajů vrátilo Středočeskému kraji ještě 

v roce 2016 nevyčerpanou zálohu na volby ve výši 81 444 Kč. Tato částka se projevila ve 

snížení příjmové i výdajové části rozpočtu. 

  

3/ Město neobdrželo dotaci od Státního fondu životního prostředí ve výši 338 tis.Kč na 

Záchranu  a stabilizaci vegetačních prvků v zámeckém parku. Dotace bude poukázána až 

v roce 2017. Faktury byly uhrazeny tzn. ve výdajích již v roce 2016. Rozpočet příjmů 

z dotace byl snížen a byl navýšen rozpočet položka Ostatní příjem.   

 

4/ Město neobdrželo dotaci na lesní osnovy v rozpočtované výši 300 tis.Kč, ale jen ve výši 

172 081 Kč a druhá část dotace přijde až v roce 2017. Jedná se o částku 127 919 Kč, o kterou 

byl snížen rozpočet příjem z dotace a navýšena položka Ostatní příjem. 

 

                                                                                                                               

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Rozpočet byl schválen ZM dne 16.12.2015, úpravy 27.1.2016, 17.2.2016, 20.4.2016, 

11.5.2016, 15.6.2016, 13.7.2016 30.8.2016, 7.9.2016, 12.10.2016, 9.11.2016. 

 

Návrh řešení: 

Rada města schvaluje a doporučuje ZM ke schválení  úpravu rozpočtu na rok 2016 – 12. 

rozpočtové opatření: 

Navýšení rozpočtu příjmů položky Dotace pro hasiče od Středočeského kraje ze 120 000 Kč 

na 138 992 Kč a navýšení výdajové části rozpočtu  hasičů o 18 992 Kč. 

Snížení příjmové položky Dotace na volby do senátu 1/3 a krajů o 81 444 Kč a zároveň 

snížení výdajové části rozpočtu výdaje za volby o 81 444 Kč. 

Snížení příjmové položky Dotace na záchranu a stabilizaci vegetačních prvků v zámeckém 

parku o 338 tis.Kč a zároveň navýšení příjmové položky Ostatní příjmy o 338 tis.Kč. 

Snížení příjmové položky Dotace na úhradu nákladů na zpracování osnov dle lesního plánu o 

127 919 Kč a navýšení příjmové položky Ostatní příjmy.  

 

Stanovisko k návrhu: žádné. 

 

 Vztah k rozpočtu: 

Úprava rozpočtu se projeví ve snížení výdajové i příjmové části rozpočtu o 62 tis.Kč.  

 


