Rozpočtové opatření města Chropyně č. 3 v roce 2019
Příjmy:
1) Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí
4116 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

-260.400 Kč

Schválený rozpočet předpokládal na výkon sociální práce dotaci ve výši roku 2018. Pro rok 2019 byla
ministerstvem schválena pouze částka ve výši 291.627 Kč. Rozdíl je nyní nutné upravit.
2) Dotace na volby do Evropského parlamentu
4111 Neinv. přijatý transfer ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

-30.000 Kč

Schválený rozpočet předpokládal přijetí dotace ve výši 190.000 Kč. Město Chropyně obdrželo 160.000 Kč.
Stejná výše bude upravena i u výdajů
3) 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce

+923.100 Kč

Skutečná výše této daně je upravena i ve výdajích.
1381 Daň z hazardních her
1385 Dílčí daň z technických her

-600.000 Kč
+600.000 Kč

Nově je část příjmů daně z hazardních her účtována na novou položku Dílčí daň z technických her.
4) Komunální služby a územní rozvoj
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků

+215.000 Kč

Rozpočet příjmů z prodeje pozemků předpokládal pouze 20.000 Kč. Již nyní jsou tyto příjmy o upravenou
částku vyšší.
Celkem příjmy navýšeny o

+ 847.700 Kč

Výdaje:
5) Dopravní obslužnost
2293 5323 Neinvestiční transfer krajům
2292 5323 Neinvestiční transfer krajům

-500.000 Kč
+491.500 Kč

Tato úprava je na základě upřesnění částky a paragrafu.
6) Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219 6121 Rekonstrukce náměstí Svobody

-6 .400.000 Kč
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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.
7) Základní škola
3113 63xx Investiční transfery zřízeným příspěvkovým org.

+2.600.000 Kč

ZŠ Chropyně ve spolupráci s MAS Jižní Haná podala žádost o dotaci (MAS Jižní Haná – IROP – Infrastruktura pro
předškolní vzdělávání a základní školy II, Infrastruktura základních škol). Cílem projektu (dotace), je
modernizovat učebnu fyziky s přiléhajícím kabinetem a učebnu dílen budovy ve dvoře ZŠ Komenského v
Chropyni.
Pro zajištění předfinancování je tímto RO je upravena částka celkových nákladů i s případnou rezervou tj. 2,6
mil. Kč. Z této částky budou financování veškeré aktivity související s projektem. V rámci vlastního finanční
plánu ZŠ je pro tuto akci vyčleněno 150 tis. Kč na pokrytí vlastních zdrojů. Po ukončení akce by mělo dojít
k proplácení těchto nákladů z dotace.
8) Územní rozvoj
3636 6130 Nákup pozemků
+ 2.500.000 Kč
Město Chropyně předpokládá další nákup pozemků v lokalitě „Zadní díly“ a nákup pozemků v lokalitě
„Podlesí“.
9) Komunální služby a územní rozvoj
3639 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org.-SMM

+ 300.000 Kč

Jedná se o navýšení příspěvku zřizovatele do rozpočtu Správy majetku města Chropyně o 300.000 Kč účelově
na mzdové náklady potřebné pro středisko 30 - údržba města.
10) Komunální služby a územní rozvoj
3639 5137 Nákup DHDM

+ 200.000 Kč

Částka je určena na realizaci oprav dětského hřiště – výměnu prvků, které byly při kontrole bezpečnosti hřiště,
vyhodnoceny jako nevyhovující.
11) Ochrana obyvatelstva
5212 6122 Stroje, přístroje, zařízení

+ 700.000 Kč

Na základě konzultací s Policií ČR ke stávajícímu kamerovému systému a s ohledem na zvýšení bezpečnosti
obyvatel města, byl zpracován návrh na doplnění stávajícího kamerového systému. V této první etapě dojde
k doplnění kamery k ZŠ J.Fučíka, dvou kamer k dětskému hřišti ELÁ HOP a kamery pro křižovatku před
budovou Fatry. V letošním roce skončila záruka na stávající kamerový systém, je tedy nutné dojednat
podmínky pozáručního servisu a pravidelné roční revize. V současné době probíhají jednání s dodavatelem
kamerového systému.
12) Volby do Evropského parlamentu
6117 5xxx

-30.000 Kč
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Výdaje na tomto paragrafu jsou nastaveny podle přijaté dotace na tento účel.
13) Ostatní finanční operace
6399 5365 Platby daní a poplatků

+923.100 Kč

Tato úprava souvisí se stejnou částkou v příjmech, protože tato daň se po vypočtení neplatí, ale pouze účtuje
v příjmech a výdajích.
14) Ostatní finanční operace
6399 5901 Nespecifikované rezervy

+63.100 Kč

Do rozpočtové rezervy je možné převést částku ve výši 63.100 Kč Celkem činí rozpočtová rezerva 228.300 Kč.
Celkem výdaje navýšeny o
Rekapitulace:
Celkem úprava příjmů
Celkem úprava výdajů
Rozdíl příjmy – výdaje

+ 847.700 Kč

847.700 Kč
847.700 Kč
0

Zastupitelstvo města Chropyně schválilo dne 12. června 2019
Zveřejněno dne 10. července 2019
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