Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2021
Příjmy:
Třída 2 Nedaňové příjmy
1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

+70.000 Kč

Po navýšení poplatku se zájem o parkovací místa zvýšil. Za parkovací místa bylo vybráno již 160 000
Kč.
3419 2229 Ostatní sportovní činnost

+230.800 Kč

Jedná se o vratky poskytnutých příspěvků na sportovní činnost.
Třída 4 Dotace
4216

Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

+16.000 Kč

Jedná se o doúčtování dotace na varovný a informační systém. Akce byla realizována v loňském roce
s využitím dotace Ministerstva životního prostředí.
4213

Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu

+1.508.400 Kč

Jedná se o doúčtování dotace na Regeneraci panelového sídliště – XIII. Etapa. Akce byla realizována
v loňském roce s využitím dotace Státního fondu rozvoje bydlení.
4216

Investiční transfer

+851.900 Kč

Na základě doručené registrace akce byla stanovena výše dotace na Veřejné osvětlení Chropyně –
EFEKT 2021.
42xx
41xx

Investiční transfer
Neinvestiční transfer

+551.700 Kč
+619.700 Kč

Město Chropyně obdrží v roce 2021 z Operačního programu Zaměstnanost na projekt Moderní
městský úřad Chropyně 1. část dotace ve výši 1.171.528,12 Kč z celkové výše 3.905.093,75 Kč. Tato
akce bude realizována v období let 2021-2023.
4122

Neinv. přijaté transfery od krajů

+1.417.000 Kč

Na dostupnost sociálních služeb bude na základě smlouvy poskytnut transfer, který bude zasílán na
příspěvkovou organizaci SLOCH.

Celkem příjmy navýšeny o

+5.265.500 Kč
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Financování:
8115

Zapojení části převodů prostředků z r. 2020

+13.223.300 Kč

Schválený rozpočet počítal s převodem prostředků ve výši 36.780.000 Kč. Celkem byl zůstatek na
bankovních účtech k 31.12.2020 ve výši 50.003.358,38 Kč. Nyní je možné do rozpočtu zapojit
zbývající částku převodu ve výši 13.223.300 Kč.
Celkem financování navýšeno o

+13.223.300 Kč

Výdaje:
Oddíl paragrafu 35 Zdravotnictví
3512 5229

Ostatní neinvestiční transfery

+2.000.000 Kč

Jde o rozpočtování příspěvku na zajištění stomatologické péče ve městě Chropyně.
Paragraf 3631 Veřejné osvětlení
3631 6121

Investice VO Chropyně - EFEKT 2021

+ 400.000 Kč

Na základě zpracované realizační dokumentace, ke které byl zpracován položkový rozpočet, je
potřebné navýšit stávající finanční prostředky. Navýšení rozpočtu je důsledkem výměny stožárů
v ulici Moravská, kdy stávající 6 m budou nahrazeny 8 m. Důvodem je nasvětlení celé šířky
komunikace, parkovacích stání a chodníku.
Paragraf 3636 Územní rozvoj
3636 6130

Nákup pozemků

+ 4.000.000 Kč

Navýšení se týká o finančních prostředků na výkup pozemků v lokalitě „Zadní díly“, Chropyně.

Paragraf 3699 Ostatní záležitosti komunálních služeb
3699 6121

Investice - Regenerace panelového sídliště – XIII. etapa

+ 50.000 Kč

Akce byla realizována v loňském roce s využitím dotace. Jedná se o doúčtování dotace a zpracování
vratky, odvody a jiné příjmy u projektu.

Oddíl paragrafu 37 Ochrana životního prostředí
3729 6121

Investice - Kompostárna

+ 3.000.000 Kč
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Po dopracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu, došlo k upřesnění rozpočtových
nákladů na realizaci I. etapy zpevněných ploch (1/2), včetně kanalizace, záchytné jímky a
odlučovače.
Odddíl paragrafu 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
3900 6121

Investice-Městské kulturní středisko

+ 1.000.000 Kč

Město Chropyně podalo žádost o dotaci na rekonstrukci Městského kulturního střediska. Má také
zpracovanou dokumentaci pro stavební řízení. Nyní je nutné zadat zpracování dokumentace pro
realizaci stavby tak, aby v případě schválení dotace mohlo být zahájeno výběrové řízení na
dodavatele.
3900

5336

Neinv. transfer SLOCH

+1.417.000 Kč

Příspěvkové organizaci SLOCH budou zasálány poskytnuté průtokové transfery na dostupnost
sociálních služeb.
Oddíl paragrafu 52 Civilní připravenost
5212 6122
5212 5169

Investice -Kamerový systém
Nákup služeb-Kamerový systém

+410.000 Kč
+165.000 Kč

Město Chropyně oslovila Policie ČR s požadavkem na další doplnění kamerového systému města.
Jedná se ulici Ječmínkova a křižovatku ulic Tovačovská/Tyršova.
Na stávající kamerový systém je uzavřena servisní smlouva. Proto žádáme o doplnění finančních
prostředků i na služby.
5212 6122

Investice-Veřejný informační systém

+50.000 Kč

Akce byla realizována v loňském roce s využitím dotace. Jedná se o doúčtování dotace a zpracování
vratky, odvody a jiné příjmy u projektu.
Paragraf 6171 Činnost místní správa
6171
6171
6171

6xxx
5xxx
xxxx

Investice-Moderní městský úřad Chropyně
Neinvestiční výdaje-Moderní městský úřad Chropyně
Předpokládaná spoluúčast v roce 2021

+551.700 Kč
+619.700 Kč
+100.000 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 bude 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, rozvoje
elektronických služeb), doplnění SW podpory v řešených oblastech (obsluha elektronické úřední
desky).
str. 3

6399 5901

Nespecifikované rezervy

+4.725.400 Kč

Do rozpočtové rezervy je možné převést částku ve výši 4.725.400 Kč.
Celkem výdaje navýšeny o

+18.488.800 Kč

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

+5.265.500 Kč
+13.223.300 Kč
+18.488.800 Kč
0

Zastupitelstvo města Chropyně schválilo dne 24. března 2021
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