Rozpočtové opatření města Chropyně č. 5 v roce 2019
Příjmy:
1) Neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro Základní školu Chropyně
na ranní klub
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

- 398.400 Kč
+398.400 Kč

Město tento přijatý transfer rozpočtovalo na jiné položce.
2) Přijetí části dotace na výkon sociální práce
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

+64.500 Kč

Touto úpravou se dává do souladu skutečnost s rozpočtem.
3) Příspěvek na náklady pečovatelské služby
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

+100.000 Kč

Zastupitelstvo obce Kyselovice schválilo dotaci ve výši 100.000,- Kč pro rok 2019 na úhradu
nákladů pečovatelské služby. Návrh smlouvy je i součástí programu zasedání ZM Chropyně.
4) Dotace na volby do Evropského parlamentu
4111 Neinvestiční přijatý transfer ze SR

-30.000 Kč

Město Chropyně přijalo na tyto volby dotaci ve výši 160.000 Kč. Rozpočtováno bylo 190.000
Kč.
5) Dotace na kompostéry
4xxx

Investiční přijaté transfery ze SR

+3.090.650 Kč

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla zaslána částka na účet města.
6) Pojištění
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady

+136.250 Kč

Město Chropyně přijalo pojistné náhrady za 1. vlnu zatopení objektů Základní školy
Chropyně a Mateřské školy Chropyně. Očekáváme ještě náhrady za 2. vlnu zatopení.
7) Finanční vypořádání
6402 2226 Příjmy z fin. vypořádání

+484.600 Kč

Město Chropyně obdrželo fin. vypořádání za likvidaci společnosti RESO.
8) Úprava navedení rozpočtu
1361 Správní poplatky

-2.000 Kč
str. 1

2111 Příjmy z poskytování služeb
Celkem příjmy navýšeny o________

+2.000 Kč
____

+ 3.846.000 Kč

Výdaje:
9) Silnice
2212 6121 Investice-chodníky

+4.000.000 Kč

Chodník nám. levá část - II.etapa, jedná se o pokračování již započaté výstavby chodníku od
křižovatky náměstí – ul.Masarykova po křižovatku Haltýře – U Hejtmana. Oprava chodníku
ul.Nádražní od K.H.Máchy směrem do města po bytovou zástavbu.
10) Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219 6121 Investice-rekonstrukce centrální části náměstí Svobody

-5.500.000 Kč

V květnu bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci náměstí v Chropyni. Z důvodu
možnosti získat dotaci na rekonstrukci komunikací, zatím vyčkáme se zahájením výběrového
řízení. Nepředpokládáme tedy, že v letošním roce bude potřebná celá alokovaná částka.
11) Základní škola
3113 5331 Neinvestiční příspěvek

+172.800 Kč

Ředitel Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., požádal o zřizovatele město
Chropyně o schválení navýšení rozpočtu na rok 2019 pro prostory pracoviště J. Fučíka 675 Sportovně střelecký klub Junior Chropyně. V důsledku mimořádné situace – přívalové deště,
opakovaného zatečení odpadní vody, došlo k poškození sklepních prostor. ZŠ Chropyně
z důvodu vyčerpání finančních prostředků na plánované a předem dohodnuté práce žádá
zřizovatele o poskytnutí finančních prostředků na tuto mimořádnou situaci – opravu
sklepních prostor J. Fučíka 675 ve výši 172.800 Kč. Jedná se o dvě po sobě následující
události, které byly nahlášeny pojišťovně a předpokládáme, že v brzké době obdrží město
finanční kompenzaci, která by tyto náklady měla částečně pokrýt.
12) Kultura a sdělovací prostředky
3349 5169 Záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj)-nákup služeb
3319 5169 Záležitosti kultury-nákup služeb

-60.000 Kč
+60.000 Kč

Na kultuře dochází ke zvýšenému čerpání díky nově pořizovaným velkoplošným
infoboardům, také některé grafické práce roku 2018 fakturovala dodavatelská strana až v
roce 2019, čímž se odhady čerpání této položky velmi narušily. Zpravodaj města se v
letošním roce daří držet v rozsahu, který vykazuje finanční úsporu.
13) Ostatní speciální zdravotnická péče
3549 5229 Ostatní neinvestiční transfery

+50.000 Kč

Z této položky jsou vypláceny dotace zdravotnickým a sociálním službám a podobným
subjektům. Také se z ní každoročně hradí dotované permanentky pro děti na Městské
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koupaliště v Chropyni. Navíc lze očekávat ještě nějaké další žádosti o dotaci do konce tohoto
roku. Například nově vznikající rodinné centrum Sedmikráska se již o možnosti finanční
podpory ze strany města zajímalo. Navrhuji proto navýšení položky minimálně o 50.000 Kč z
rezervy, částka bude připravena pro pomoc potřebným, ve skutečnosti však nemusí být celá
vyčerpána.
14) Ostatní nakládání s odpady
3729 6122 Zařízení-kompostéry

+ 3.090.650 Kč

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla upřesněna částka, kterou město Chropyně
obdrželo od Ministerstva životního prostředí na pořízení kompostérů. Jedná se o úpravu ve
výši poskytnuté dotace.
15) Úprava dohod o provedení práce
4351 5021 Pečovatelská služba-ostatní osobní výdaje
6171 5021 Místní správa-ostatní osobní výdaje

+80.000 Kč
-80.000 Kč

V důsledku odchodu dvou pracovnic pečovatelské služby v průběhu roku a nutnosti
překlenout dobu mezi jejich odchodem a nástupem nových pracovnic došlo k větší potřebě
využití pečovatelek pracujících na dohodu o provedení práce.
16) Volby do Evropského parlamentu
6115 5xxx Neinv. výdaje

-30.000 Kč

Celkové výdaje na volby do Evropského parlamentu byly ve výši 160.000 Kč.
17) DPH
6171 5166
6171 5362

Konzultační, poradenské a právní služby
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

+35.000 Kč
+35.000 Kč

V souvislostí s plátcovstvím DPH je potřeba navýšit tyto položky.
18) Ostatní finanční operace
6399 5901 Nespecifikované rezervy

+1.992.550 Kč

Rozpočtová rezerva je navýšena o uvedenou částku a po této úpravě činí 2.220.850 Kč.
Celkem výdaje navýšeny o

+ 3.846.000 Kč

Rekapitulace:
Celkem úprava příjmů
Celkem úprava výdajů
Rozdíl příjmy – výdaje

3.846.000 Kč
3.846.000 Kč
0

Zastupitelstvo města schválilo dne 18. září 2019
Zveřejněno dne 18. září 2019
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