Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2020

Příjmy:
Třída 1 Daňové příjmy
1122

Daň z příjmů právnických osob za obec

-471.000 Kč

Na základě daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob –města Chropyně za rok 2019 je
upravena částka v příjmech i výdajích.
1121
1211

Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty

-1.000.000 Kč
-1.300.000 Kč

Z důvodu opatření státu kvůli COVID 19 se snižuje příjem z daňových příjmů zatím o 2.300.000 Kč.
Třída 3 Kapitálové příjmy
4351 3121

Přijaté dary

+50.000 Kč

Město Chropyně by mělo přijmout dar od Nadace ČEZ na výměnu sedadla spolujezdce za speciální
otočné sedadlo do vozidla Pečovatelské služby.
Financování:
8115

Zapojení části převodů prostředků z r. 2019

+11.421.700 Kč

Schválený rozpočet počítal s převodem prostředků ve výši 34.019.000 Kč. Celkem byl zůstatek na
bankovních účtech k 31.12.2019 ve výši 45.440.745,91 Kč. Nyní je možné do rozpočtu zapojit
zbývající částku převodu ve výši 11.421.700 Kč.
Celkem příjmy navýšeny o

+8.700.700 Kč

Výdaje:
Paragraf 3113 Základní škola
3113 6121

Investice- Požární uzávěry

+ 400.000 Kč

Jedná se o Požární uzávěry na ZŠ Komenského. Na základě poptávky u firem na dodávku a montáž
požárních dveří, přišli cenové nabídky. Z důvodu zajištění protipožární bezpečnosti je nutné tedy
tuto položku navýšit.
Paragraf 3512 Stomatologická péče
3512 5229

Ostatní neinvestiční transfery

+2.000.000 Kč
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Jde o rozpočtování příspěvku na zajištění stomatologické péče ve městě Chropyně.
Paragraf 3636 Územní rozvoj
3636 6121

Investice-Rekonstrukce budovy

+7.000.000 Kč

Jedná se o rekonstrukci budovy na ulici Ječmínkova 258. V loňském roce byla zpracována projektová
dokumentace na rekonstrukci hlavní budovy a dvorních staveb pod č. p. 258 na ulici Ječmínkova,
které město Chropyně nedávno koupilo. Hodnota prací k rekonstrukci budov činí dle projektové
dokumentace cca 8,5 mil. Kč. Nyní je žádáno o vyjádření dotčených organizací a následně bude
podána žádost o povolení stavby. Během této doby je však možné a potřebné v rámci urychlení
postupu pro brzké užívání staveb již provést výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce. Souběžně
budou činěny kroky pro získání maximální finanční podpory z dotačních zdrojů.
Paragraf 3639 Ost. záležitosti komunálních služeb
3699

6121

Investice-sociální bydlení Drahy

-500.000 Kč

Tato částka byla vyčleněna na přípravu celé akce – vyřízení dotace ze SFRB. Vzhledem ke změnám
dotačních podmínek rada města rozhodla tuto akci ukončit.
Oddíl paragrafu 43 Sociální služby
4351 6123

Dopravní prostředky

+62.000 Kč

Město Chropyně by mělo přijatý dar ve výši 50.000 Kč od Nadace ČEZ použít na výměnu sedadla
spolujezdce za speciální otočné sedadlo do vozidla Pečovatelské služby. Celková cena výměny by
měla být ve výši 62.000 Kč.
Oddíl paragrafu 52 Civilní připravenost
5212 6122

Investice -Kamerový systém

+100.000 Kč

Město Chropyně připravuje další doplnění kamerového systému města. V rozpočtu města byla
připravena potřebná částka. Na začátku letošního roku však došlo k podpisu servisní smlouvy na
stávající kamerový systém, proto je nyní potřebné tuto částku navýšit.
Paragraf 6171 Místní správa
6171

5169

Nákup služeb

+80.000 Kč

V rámci Operačního programu Zaměstnanost byla vyhlášena výzva č. 109 na podporu investic do
institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb. V rámci projektu města
Chropyně by měla být řešena strategie komunikace městského úřadu s veřejností, sjednocení
komunikace s občanem a rozvoj nástrojů komunikace (zejména mobilních aplikací, elektronická
úřední deska, rozvoj webových stránek), optimalizace a automatizace procesů navázaných na
klienta (rozvoj elektronických formulářů), návrh rozvoje informačního systému města pro úplné
elektronické podání (portál občana), vzdělávání zaměstnanců (v oblasti kybernetické bezpečnosti,
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rozvoje elektronických služeb), doplnění SW podpory v řešených oblastech (obsluha elektronické
úřední desky). Představa projektu je do výše 2.000.000 Kč se spoluúčastí 100.000 Kč.
Projektový záměr bude vycházet ze strategického plánu rozvoje města, které příslušný rozvoj v
oblasti e-governmentu obsahuje.
Cena za zpracování projektového záměru a žádosti o dotaci je 80.000 Kč.
Oddíl paragrafu 63 Finanční operace
6399 5365

Platby daní a poplatků

-471.000 Kč

Na základě daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob – města Chropyně za rok 2019 je
upravena částka v příjmech i výdajích.
6399 5901

Nespecifikované rezervy

+29.700 Kč

Do rozpočtové rezervy je možné převést částku ve výši 29.700 Kč Celkem činí rozpočtová rezerva
39.700 Kč.
Celkem výdaje navýšeny o
Rekapitulace:
Celkem úprava příjmů
Celkem úprava výdajů
Rozdíl příjmy – výdaje

+8.700.700 Kč

8.700.700 Kč
8.700.700 Kč
0

Zastupitelstvo města schválilo dne 6. května 2020
Zveřejněno dne 7. května 2020
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