Rozpočtové opatření města Chropyně č. 3 v roce 2020
Příjmy:
Třída 2 Nedaňové příjmy
2144
3314

2111
2111

Příjmy z reklamy-Fatra
Příjmy činnosti knihovnické

-96.000 Kč
-15.000 Kč

Fatra, a.s. letos poslala na reklamu nižší částku. Činnosti knihovnické přešly k 1.1. na SLOCH.
Třída 3 Kapitálové příjmy
3639

3111

Příjmy z prodeje pozemků

+480.000 Kč

V letošním roce jsou zrealizované prodeje o 480.000 Kč vyšší než bylo rozpočtováno.
Třída 4 Dotace celkem
4111

Neinv. transfer –kompenzační bonus

+6.066.200 Kč

V souvislostí s výskytem Covid-19 přijalo město Chropyně jednorázový nenávratný příspěvek
„kompenzační bonus“ ve výši 1.250 Kč na obyvatele v celkové výši 6.066.250 Kč.
4116
4116
4116
4116

Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR - sociální práce
Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR - Covid 19 SLOCH
Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR - knihovna SLOCH
Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR- ranní klub ZŠ

-54.600 Kč
+189.800 Kč
+82.000 Kč
+10.000 Kč

Městu Chropyni zůstává na sociální služby pouze podíl dotace na 1 měsíc. Od února je příjemcem
této dotace příspěvková organizace SLOCH..
Kromě rozpočtovaných dotací obdrželo město Chropyně další transfery, které nebyly rozpočtovány
a byly přeposlány příspěvkové organizaci SLOCH. Jedná se o dotaci na Covid 19 a on-line dostupnost
knihovny.
Pro Základní školu přišla dotace na činnost ranního klubu, která byla přeposlána příjemci.
4121

Neinvestiční transfery od obcí

-78.200 Kč

V letošním roce by už od ostatních obcí město Chropyně nemělo obdržet žádné transfery.
4122

Neinv. přijaté transfery od krajů

-291.200 Kč

Na dostupnost sociálních služeb byla rozpočtována vyšší částka.
4216

Inv. přijaté transfery ze SR – knihovna SLOCH

+ 91.000 Kč

Kromě neinv. dotace na on-line dostupnost knihovny přišla i investiční dotace, která bude
přeposlána příspěvkové org. SLOCH.
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Celkem příjmy navýšeny o

6.384.000 Kč

Výdaje:
Paragraf 3113 Základní škola
3113 5336 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.
Jedná se o průtokový transfer na ZŠ pro ranní klub.

+7.000 Kč

Oddíl paragrafu 37 Ochrana životního prostředí
3725

5169

Nákup služeb

+ 300 000 Kč

Na základě permanentně rostoucího množství odpadů, odloženého občany na sběrném dvoře
v jednotlivých letech dochází k růstu nákladů za jejich likvidaci. Podle vývoje v letošním roce a
s přihlédnutím ke skutečnosti podzimního období loňského roku předpokládáme, že stávající
alokované prostředky na provoz sběrného dvora bude potřeba navýšit o částku 300 tisíc korun.
Oddíl paragrafu 39 Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo
3900 5336 Neinv. transfer SLOCH
Již zaslané průtokové transfery na dostupnost sociálních služeb.

+1.421.100 Kč

3900 5336 Neinv. transfer SlOCH
+66.200 Kč
Příspěvkové organizaci SLOCH bude po obdržení zaslána 2. záloha na sociální služby.
3900 5336 Neinv. transfer SLOCH
K zaslání na SLOCH je připraven neinv. transfer na on-line dostupnost knihovny.

+82.000 Kč

3900 6351 Investční transfer SLOCH
K zaslání na SLOCH je připraven investiční transfer na on-line dostupnost knihovny.

+91.000 Kč

Oddíl paragrafu 63 Ostatní finanční operace
6399

5362

Platba daní SR-DPH

+60.000 Kč

Z důvodu odvodu daně z přidané hodnoty za zrealizované prodeje pozemků je nutné navýšit
položku určenou pro platby daně z přidané hodnoty.
6399

5901

Nespecifikované rezervy

+4.316.700 Kč

Oddíl paragrafu 64 Ostatní činnosti
6409

5213

Neinv. transfery právnickým osobám

+40.000 Kč

Společnosti Fatra byly předány permanentky v hodnotě 40.000 Kč.
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Celkem výdaje navýšeny o

6.384.000 Kč

Rekapitulace:
Celkem úprava příjmů

6.384 .000 Kč

Celkem úprava výdajů

6.384.000 Kč

Rozdíl příjmy – výdaje

0

Zastupitelstvo města Chropyně schválilo dne 23. září 2020
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