Zastupitelstvo města Chropyně
Datum jednání: 16.06.2021

Číslo jednání: 18

Číslo materiálu: 0297-ZM2021

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2021
Zpracovatel:
Předkladatel:
Důvod předložení:

Ing. Lenka Macháčková
Ing. Věra Sigmundová
Na základě zákona o rozpočtových pravidlech

Přílohy:
RO č.2-2021

Návrh usnesení:
Za stu pitelstvo města Chropy ně sc hva luje
Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2021 v předloženém znění.

Důvodová zpráva:
Tímto rozpočtovým opatřením jsou provedeny celkové úpravy příjmů ve výši 1.021.700 Kč a
výdajů ve výši 1.021.700 Kč.
V příjmech se jedná o úpravu přijatých dotací, ve výdajích největší úprava je provedena z důvodu povinnosti zaplatit cenu za realizaci úvěru při uzavření Smlouvy na investiční úvěrový rámec.
Rozpočtová rezerva po těchto úpravách je ve výši 2.531.400 Kč.

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2021
Příjmy:
Třída 4 Dotace
4111

Neinvestiční přijaté transfery -Kompenzační bonus

+201.900 Kč

Za 1. čtvrtletí obdrželo město Chropyně kompenzační bonus.
4116

Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu-UZ 13351

+405.100 Kč

Dotace je určena na mimořádné odměny související s Covid 19. Je zasláno na příspěvkovou
organizaci Služby občanům Chropyně (SLOCH).
4116
4116

Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu-UZ 13015
Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu-UZ 13018

+88.400 Kč
+5.300 Kč

Tato dotace je určena na sociální práce, zejména s opatrovanci a sociálně právní ochranou děti. Tato
dotace zůstává na Městském úřadě.
4121

Ostatní neinvestiční transfery od obcí

+21.000 Kč

Jedná se o příspěvky od okolních obcí na sociálně právní ochranu dětí.
4222

Investiční přijaté transfery od krajů

+300.000 Kč

Kromě dotace ze SR ve výši 450.000 Kč (ROč.1) by mělo město Chropyně obdržet částku ve výši
300.000 Kč od Zlínského kraje na nákup dopravního automobilu pro jednotku Sboru dobrovolných
hasičů Chropyně.
Celkem příjmy navýšeny o

+1.021.700 Kč

Výdaje:
Oddíl paragrafu 34 Tělovýchova a zájmová činnost
3419 5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím

+250.000 Kč

Fotbalový klub (FK) Chropyně podal žádost o mimořádný finanční příspěvek na pořízení vřetenové
sekačky, která bude sloužit k údržbě areálu FK.
Oddíl paragrafu 37 Ochrana životního prostředí
Nákup nových odpadových nádob – „Systém sběru odpadů v Chropyni a Plešovci“
3722 6122

Stroje, přístroje a zařízení

+350 000 Kč

Na položce je nedostatek finančních prostředků vzhledem k tomu, že je potřeba pokrýt doposud
neuvažované sekundární náklady na distribuci nových odpadových nádob občanům. Dále je třeba
nakoupit polepy s informacemi na odpadové nádoby, jež zůstanou na veřejných prostranstvích.
Navíc bude provedena rozsáhlejší stavební úprava stávajících stání odpadových nádob a zřídí se
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některá nová stanoviště. V neposlední řadě bude realizován svoz starých odpadových nádob a jejich
vrácení zpět vlastníkovi s případnými náhradami za nevrácené nádoby.
Odddíl paragrafu 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
3900
Kč

5336

Neinv. transfer SLOCH

+405.100

Příspěvkové organizaci SLOCH jsou zasílány poskytnuté průtokové transfery na odměny související
s Covid.
Oddíl paragrafu 55 Požární ochrana integrovaný záchranný systém
5512 5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím

+150.000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Chropyně spolu s FK Chropyně žádají o finanční příspěvek na
rozšíření komunikace a posun oplocení sportovního areálu. Komunikace slouží k přístupu hostů do
restaurace U Orla. Současně je přístupovou komunikací k prostranství, které využívá SDH Chropyně
k výcviku mladých hasičů.
Oddíl paragrafu 63 Finanční operace
6310

5163

Služby peněžních ústavů

+2.071.000 Kč

Při podpisu Smlouvy o úvěru se platí cena za realizaci úvěru ve výši 2.071.000 Kč.
6399 5901 Nespecifikované rezervy
- 2.204.400 Kč
Rozpočtová rezerva je čerpána ve výši 2.204.400 Kč. V rozpočtové rezervě zůstává 2.531.000 Kč.
Celkem výdaje navýšeny o

+1.021.700 Kč

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

+1.021.700 Kč
+1.021.700 Kč
0
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