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Schválená RM RO č. 40-47 
  
 
Rozpočtové opatření č. 40 - Dotace MPSV ČR - SPOD 
Na bankovní účet města byly uvolněny účelové neinvestiční finanční prostředky ve 
výši 1.288.000 Kč na zabezpečení činností vykonávaných ORP v oblasti sociálně-právní 
ochrany dětí na rok 2019. Dotace je vedena pod ÚZ 13011 a bude ve stejné výši zapojena 
na rozpočet MěÚ - SPOD - osobní výdaje. 
  
Rozpočtové opatření č. 41 - Dotace MPSV ČR - SPOD doplatek  
Na bankovní účet města byly uvolněny účelové neinvestiční finanční prostředky ve 
výši 107.004 Kč.  Jedná se o doplatek na zabezpečení činností vykonávaných ORP v 
oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2018. Dotace je vedena pod ÚZ 13011 a bude ve 
stejné výši zapojena na rozpočet MěÚ - SPOD - osobní výdaje. 
  
Rozpočtové opatření č. 42 - Příspěvek MZe ČR - výdaje na výsadbu melioračních a 
zpevňujících dřevin 
Na bankovní účet města došla finanční částka poukázána ze státního rozpočtu 
vlastníkům  lesa na hrazení nákladů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), na pokrytí nákladů na výsadbu melioračních 
a  zpevňujících dřevin ve výši 7.100 Kč. Tato částka bude zapojena na rozpočet  -
  položka 5811 -  ŽP - MZe ČR  - výdaje na meliorační a zpevňující dřeviny,  zápornou 
částkou ve výši 7.100 Kč a na výdajovou položku rozpočtu  5811 ŽP - Výsadba melioračních 
a zpevňujících dřevin, kladnou částkou ve stejné výši. 
  
Rozpočtové opatření č. 43 - Dotace MPSV ČR - sociální práce 
Na bankovní účet města byly uvolněny účelové finanční prostředky ve výši 182.437 Kč 
na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí na rok 2019, jedná 
se o dofinancování. Dotace je vedena pod ÚZ 13015 a bude ve stejné výši zapojena na 
rozpočet MěÚ - Sociální pracovníci - osobní výdaje. 
  
Rozpočtové opatření č. 44 - Dotace účelová neinvestiční MK ČR MPZ - obnova 
kulturních památek 
Ministerstvo kultury vydalo rozhodnutí o poskytnutí nevratného a neinvestičního účelového 
finančního příspěvku ve výši 1.590.000 Kč z Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón (MPZ). Z dotace jsou hrazeny výdaje: 

1. Zámek s podzámčím, parkem a sochařskou výzdobou (restaurování souboru soch na 
nádvoří zámku) 

2. Obytný dům Koláčkovo nám. č.p. 104 (obnova fasády) 
3. Kostel Vzkříšení Páně - oprava podlahy půdy kostela 

Dotace je vedena pod ÚZ 34054 a bude zapojena ve stejné výši na výdajové straně rozpočtu 
na položku SÚ - MPZ - obnova kulturních památek. 
  
Rozpočtové opatření č. 45 - Dotace účelová neinvestiční JMK "Podpora zkvalitnění 
služeb TIC v JMK - Zámek Slavkov - Austerlitz" 
Na bankovní účet města byly uvolněny účelové neinvestiční finanční prostředky ve 
výši 50.000 Kč na realizaci akce  "Podpora zkvalitnění služeb TIC v JMK - Zámek Slavkov - 



Austerlitz". Dotace je vedena pod ÚZ 00214 a bude ve stejné výši zapojena do  rozpočtu FO 
- ZS-A Dotace ÚN JMK Podpora zkvalitnění služeb TIC.... 
  
Rozpočtové opatření č. 46 - Dotace účelová investiční JMK "Nová budova obvodního 
oddělení PČR ve Slavkově u Brna - zpracování projektové dokumentace" 
Na bankovní účet města byly uvolněny účelové investiční finanční prostředky ve 
výši 600.000 Kč na realizaci akce  "Nová budova obvodního oddělení PČR ve Slavkově u 
Brna - zpracování projektové dokumentace". Dotace je vedena pod ÚZ 00531 a bude ve 
stejné výši zapojena do rozpočtu zařazením nové položky IR - Projektová dokumentace 
budova OO PČR ve Slavkově. 
  
Rozpočtové opatření č. 47 -  Dotace účelová investiční JMK "Rekonstrukce topení a 
zateplení části fasády" 
Na bankovní účet města byly uvolněny účelové investiční finanční prostředky ve 
výši 639.000 Kč na realizaci akce  "Rekonstrukce topení a zateplení části fasády"  staré 
hasičky. Dotace je vedena pod ÚZ 00531 a bude ve stejné výši zapojena do rozpočtu 
zařazením nové položky IR - Rekonstrukce topení a zateplení části fasády. 
  
  
I. Rada města schvaluje 
 v souladu s usnesením č. 37/2/ZM/2018 schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 
2019 rozpočtové opatření č. 40-47 v předloženém znění: 
 

RO ORJ Odd. § Pol. ORG ÚZ Text 
Příjmy 
(Kč) 

Výdaje 
(Kč) 

40 
80 81   4116   13011 MěÚ - Dotace MPSV ČR SPOD 

1 288 000 
  

  
1 288 000 80 81 6171 5011   13011 MěÚ -  SPOD osobní výdaje 

41 
80 81   4116   13011 MěÚ - Dotace MPSV ČR SPOD - doplatek 107 000   

80 81 6171 5011   13011 MěÚ -  SPOD osobní výdaje   107 000 

42 
20 22 1037 5811     ŽP - MZe ČR - výdaje na meliorační a zpev. dřeviny   -7 100 

20 22 1037 5811     ŽP - Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin   7 100 

43 
80 81   4116   13015 MěÚ - Dotace MPSV ČR  - soc. pracovníci  182 500   

80 81 6171 5011   13015 MěÚ - Soc. pracovníci - osobní výdaje   182 500 

44 
20 21   4116 1901 34054 SÚ - Dotace MK ČR  MPZ - obnova kulturních památek 1 590 000   

20 21 3322 5169 1901 34054 SÚ - Zař. nové pol. -  MPZ - obnova kulturních památek   1 590 000 

45 

30 32   4122   214 
FO - ZS-A - Dotace ÚN JMK Podp. zkv. služeb TIC v 
JMK. 

50 000   

30 32 3315 5336   214 
FO - ZS-A - Dotace ÚN JMK Podp. zkv. služeb TIC v 
JMK. 

  50 000 

46 
40 41   4222 573 531 

IR - IÚD JMK - Proj. dokum. budova OO PČR ve 
Slavkově 

600 000   

40 41 5311 6121 573 531 IR -  Projektová dokum. budova OO PČR ve Slavkově   600 000 

47 
40 41   4222 5412 551 IR - IÚD JMK - Rek. topení a zateplení části fasády 639 000   

40 41 5512 6121 5412 551 IR - Rek. topení a zateplení části fasády SDH   639 000 

  


