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Rozpočtové opatření č. 2019/205 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000020) + 1.733.108,34 Kč 

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000020) + 305.842,66 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Mařádkova - účelový neinvestiční příspěvek na    

  provoz - projekt "Šablony II 2019"   

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000020) + 1.733.108,34 Kč 

  (3113,5336,103133063,0030,0001002000020) + 305.842,66 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/206 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000201,0020,0000000000039) + 132.500,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  Středisko volného času - účelový neinvestiční    

  příspěvek na provoz - projekt "Ukrajinský soubor   

  jako host folklorních festivalů v MSK"   

  (3233,5336,000000201,0030,000100200039) + 132.500,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/207 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4216,106515974,0020,0007869000000) + 2.079.333,41 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Vlaštovičky - Jarkovice - splašková kanalizace   

  - 7. žádost o platbu   

  původně schváleno v rozpočtu 2019 + FV 2018   

  (uznatelné výdaje celkem)   

  - stavba   

  (2321,6121,00000026,0220,0007869000000) - 3.261.699,47 Kč 

      

  uznatelné výdaje hrazené z dotace    

  (85% uznatelných výdajů snížených   

  o předpokládané budoucí příjmy)   

  - stavby   

  (2321,6121,106515974,0220,0007869000000) + 2.079.333,41 Kč 

      

  uznatelné výdaje SMO    

  (15% z uznatelných výdajů snížených   

  o předpokládané budoucí příjmy+ 25% z celkových   

  uznatelných výdajů (budoucí předpokládané příjmy)   

  - stavba   

  (2321,6121,10610000,0220,0007869000000) + 1.182.366,06 Kč 



Rozpočtová opatření SMO schválená RMO dne 13.11.2019 

2 
 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 2017   

  D 231 0000   

  (0000,8124,00000026,0020,0009963000000)    + 2.079.333,41 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/208 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000026) + 1.056.959,69 Kč 

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000026) + 186.522,31 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ a MŠ Komárov - účelový neinvestiční příspěvek   

  na provoz - projekt    

  "CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013693" (šablony II)   

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000026) + 1.056.959,69 Kč 

  (3113,5336,103133063,0030,0001002000026) + 186.522,31 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/209 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000025) + 1.914.445,65 Kč 

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000025) + 337.843,35 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Vrchní - účelový neinvestiční příspěvek   

  na provoz - projekt "Šablony 2019"   

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000025) + 1.914.445,65 Kč 

  (3113,5336,103133063,0030,0001002000025) + 337.843,35 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2019/210 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  VO ul. Březinova    

  (3631,6121,000000000,0220,0007548000000)  -   1.387.200,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 

  JA TS - VO ul. Březinova   

  (3631,6121,000000000,0790,0004241000000) +   1.387.200,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2019/211 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Investice - projektová dokumentace   

  (6409,6121,000000000,0220,0000000000000)    - 114.950,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, odd. správy a evidence budov 
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  Myčka kelímků - PD   

  (3639,6119,000000000,0051,0000000000000) + 114.950,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2019/212 

ve výdajích - odbor informatiky 

  programové vybavení   

  (6171,6111,00000000,0170,0002527000000) - 200.000,00 Kč 

  nákup ostatních služeb   

  (6171,5169,00000000,0170,0002527000000) - 40.000,00 Kč 

  IP Telefonie -  služby zpracování dat   

  (6171,5168,00000000,0170,0001085000000) - 13.000,00 Kč 

  programové vybavení   

  služby zpracování dat   

  (6171,5168,000000000,0170,0002527000000) + 253.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/213 

v příjmech - odbor majetku města 

  samostatné pracoviště   

  pojistné plnění - Zimní stadion záloha   

  (6171,2322,00000000,0050,0009282000000) + 300.000,00 Kč 

  pojistné plnění - Městské lázně   

  (6171,2322,00000000,0050,0009282000000) + 338.527,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002993000000) + 638.527,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/214 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  ZŠ Mařádkova - hala - střecha - PD    

  (3113,5169,00000000,0220,0007508000000)   +  44.891,00 Kč 

  
Podvihov + Komárovské Chaloupky - splašková 
kanalizace - PD 

  

  (2321,6121,00000000,0220,0007763000000)  +  214,00 Kč 

  Investice - projektová dokumentace   

  (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)  -   45.105,00 Kč 

 
 
Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/13 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000029) + 483.826,78 Kč 

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000029) + 85.381,22 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ a MŠ Vávrovice - účelový neinvestiční    

  příspěvek na provoz - projekt "Technologie   

  přibližují poznání"   



Rozpočtová opatření SMO schválená RMO dne 13.11.2019 

4 
 

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000029) + 483.826,78 Kč 

  (3113,5336,103133063,0030,0001002000029) + 85.381,22 Kč 

 
 
Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/14 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní přijaté vratky transferů   

  ZŠ Vrchní - vratka nevyužité dotace na projekt    

  "Podpora inkluze v MSK"   

  (6402,2229,103533063,0020,0001002000025) + 51.704,73 Kč 

  (6402,2229,103133063,0020,0001002000025) + 6.082,91 Kč 

  (6402,2229,103100253,0020,0001002000025) + 3.041,46 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  finanční vypořádání minulých let mezi krajem    

  a obcemi   

  ZŠ Vrchní - vratka nevyužité dotace na projekt    

  "Podpora inkluze v MSK"   

  (6402,5366,103533063,0020,0001002000025) + 51.704,73 Kč 

  (6402,5366,103133063,0020,0001002000025) + 6.082,91 Kč 

  (6402,5366,103100253,0020,0001002000025) + 3.041,46 Kč 

 
 
Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/15 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní přijaté vratky transferů   

  ZŠ B.Němcové - vratka nevyužité dotace na projekt    

  "Podpora inkluze v MSK"   

  (6402,2229,103533063,0020,0001002000018) + 47.318,09 Kč 

  (6402,2229,103133063,0020,0001002000018) + 5.566,84 Kč 

  (6402,2229,103100253,0020,0001002000018) + 2.783,42 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  finanční vypořádání minulých let mezi krajem    

  a obcemi   

  ZŠ B.Němcové - vratka nevyužité dotace na projekt    

  "Podpora inkluze v MSK"   

  (6402,5366,103533063,0020,0001002000018) + 47.318,09 Kč 

  (6402,5366,103133063,0020,0001002000018) + 5.566,84 Kč 

  (6402,5366,103100253,0020,0001002000018) + 2.783,42 Kč 

 
 
Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/16 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní přijaté vratky transferů   

  ZŠ Šrámkova - vratka nevyužité dotace na projekt    

  "Podpora inkluze v MSK"   

  (6402,2229,103533063,0020,0001002000032) + 90.620,89 Kč 

  (6402,2229,103133063,0020,0001002000032) + 10.661,28 Kč 

  (6402,2229,103100253,0020,0001002000032) + 5.330,65 Kč 
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  finanční vypořádání minulých let mezi krajem    

  a obcemi   

  ZŠ Šrámkova - vratka nevyužité dotace na projekt    

  "Podpora inkluze v MSK"   

  (6402,5366,103533063,0020,0001002000032) + 90.620,89 Kč 

  (6402,5366,103133063,0020,0001002000032) + 10.661,28 Kč 

  (6402,5366,103100253,0020,0001002000032) + 5.330,65 Kč 

 
 
Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/17 

v příjmech - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  fakturované příjmy SmVaK   

  (2321,2111,000000000,0050,0009219000000)    + 33.694,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  ČOV Zlatníky   

  - elektrická energie   

  (2321,5154,000000000,0050,0000000000000) + 33.694,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/215 

v příjmech -  městská policie 

  prodej movitých věcí   

 příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku  

  ((5311,3113,000000000,0110,0009398000000) + 3.999,00 Kč 

ve výdajích - městská policie  

  autoprovoz (vč. motorek)  

  opravy a udržování  

  (5311,5171,000000000,0110,0002512000000) + 3.999,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/216 

ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků 

  průmyslová zóna   

  - výkupy pozemků   

  (3639,6130,000000020,0052,0007582000000) + 191.321,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov 

  fotbalový stadion   

  - vřetenová sekačka   

  (3412,6122,000000020,0051,0001007000000) - 191.321,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/217 

ve výdajích - odbor majetku města 

  péče a obnova kulturních památek   

  opravy a udržování   

  (3326,5171,00000000,0051,0000000000000) - 15.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 
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  zpracování posudku   

  (3326,5166,00000000,0191,0002525000000) + 15.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/218 

v příjmech - odbor kancelář primátora 

  Vánoční a Velikonoční trhy - příjmy z pronájmu   

  (2141,2133,00000000,0120,0009314000000) + 500.000,00 Kč 

ve výdajích - odbor kancelář primátora 

  Vánoční a Velikonoční trhy - nákup služeb   

  (2141,5169,00000000,0120,000104323000000) + 500.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/219 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 65.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kancelář primátora 
  Akce města - nákup služeb   

  (3399,5169,00000000,0120,0001056230000) + 43.000,00 Kč 

  Akce města - pronájem   

  (3399,5164,00000000,0120,0001056230000) + 22.000,00 Kč 

 
 
 


