Město Slavkov u Brna

USNESENÍ
3. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 18.2.2019
číslo usnesení 61/3/ZM/2019/Veřejný
Schválená rozpočtová opatření č. 3-5
Rozpočtové opatření č. 3 - Navýšení položky rozpočtu - příspěvek na výkon státní
správy pro rok 2019
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 19. prosince 2018 svým usnesením č. 420
schválila zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019. Jeho součástí jsou mimo
jiné i finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích
(příloha č. 6 k zákonu). Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí Jihomoravského
kraje sdělilo Ministerstvo financí ČR dopisem Č.j. MF-30 909/2018/1201-12 ze dne 28.
prosince 2018. Obsahem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí bude v roce
2019 pouze příspěvek na výkon státní správy, který pro město Slavkov u Brna je poskytnut
ve výši 22.810.600 Kč. Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 byla alokovaná částka ve výši
21.665.000 Kč. Rozdíl ve výši 1.145.600 Kč bude zapojen na příjmovou stranu rozpočtu FO Neinv. přij. tr. ze SR - souhrnný dotační vztah a na výdajové straně rozpočtu bude částka ve
stejné výši použita na pokrytí výdajů: VV - Vratka dotace volby prezidenta ve výši 17.000 Kč,
OSV - Zapojení nevyčerpaných f. pr. 2018 - pěstounská péče ve výši 473.000 Kč a na
částečné pokrytí výdajové položky (655.600 Kč) OVV - Zapojení nevyčerpaných f. pr. 2018
MAP II ve výši 1.917.700 Kč, zbývající částka 1.262.100 Kč bude pokryta zapojením položky
8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (financování - ušetřené
finanční prostředky z minulých let).
Rozpočtové opatření č. 4 - Navýšení položky - městský ples
OVV předkládá návrh rozpočtového opatření - Městský ples: v tombole a vstupném bylo
oproti schválenému rozpočtu vybráno o 2.000 Kč více a v ostatních příjmech - fotokoutek
4.000 Kč. Celkem příjmy z plesu překročily schválený rozpočet o 6.000 Kč a ve stejné výši
budou zapojeny na výdajovou stranu rozpočtu OVV - Městský ples.
Rozpočtové opatření č. 5 - Vratky - poskytnuté dotace, příspěvky
Křesťanská mateřská škola Karolínka ve Slavkově u Brna, Malinovského 280, 684 01
Slavkov u Brna, zřizovatel: Československá provincie Chudých školských sester Naší Paní,
IČO: 71 341 251, právní forma: Školská právnická osoba na základě finančního vypořádání
poskytnuté dotace z rozpočtu města na rok 2018 - Krytí neinvestičních provozních nákladů
pro poskytování dietního stravování vrací část nevyčerpané dotace ve výši 2.500 Kč.
Příspěvková organizace ZS-A na základě vyúčtování vrací část dotace Nájem expozice ve
výši 764 Kč a Concentus Moravie ve výši 1 Kč, TSMS vrací z poskytnutého příspěvku
Dokončení parku Litavská částku 21.045 Kč, tj. celkem 24.310 Kč. Na výdajové straně
rozpočtu bude částka ve stejné výši zapojena do rozpočtu navýšením položky OVV Nespecifikované rezervy.
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