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Soubor rozpočtových opatření 
Obsah 
Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2020 předkládané radě města ke schválení. 
Důvodová zpráva 
Finanční odbor města Slavkov u Brna předkládá radě města Slavkov u Brna návrhy 
rozpočtových opatření: 
  
Rozpočtové opatření č. 4  -  Dotace MPSV ČR "Zpracování strategických dokumentů 
pro město Slavkov u Brna" 
Na BÚ města byla uvolněna dotace z kapitoly MPSV ČR v rámci OP Zaměstnanost ve 
výši  2.271.304,11 Kč. Tato finanční podpora je určena na realizaci projektu "Zpracování 
strategických dokumentů pro město Slavkov u Brna" V 58  pod ÚZ 13013. Projekt byl 
předfinancován. Na výdajové straně rozpočtu bude ve výši 43 800 Kč zapojena do rozpočtu 
MěÚ - Efektivní veřejná správa - služby, zbývající část 2.227.500 Kč na výdajovou položku 
OVV - Nespecifikované rezervy. 
  
Rozpočtové opatření č. 5 -  IR - ZUŠ oprava střechy 
Oprava části střechy na budově ZUŠ Františka France, Komenského náměstí čp. 525. Jedná 
se o část nad učebnou výtvarné výchovy, přístupového schodiště a skladových prostor. 
Zatékání do těchto prostor se začalo ve větší míře projevovat v loňském roce a zatékání tak 
narušovalo výuku v těchto prostorách. Vzhledem k tomu, že v loňském roce nebylo možné 
zajistit v daném čase zhotovitele opravy, je tato záležitost řešena až nyní. Oprava spočívá ve 
výměně krytiny na všech čtyřech stranách, latění, pojistné hydroizolace, klempířských prvků 
a sejmutí a opětné osazení stávajících střešních oken. Požadovaná  částka 500.000 Kč bude 
zapojena do rozpočtu zařazením nové výdajové položky IR - ZUŠ oprava střechy. Finanční 
krytí snížením položky rozpočtu IR - Nutné opravy budov a staveb v celkové výši 500.000 
Kč. 
  
Rozpočtové opatření č. 6 - Snížení státního příspěvku - pěstounská péče 
Z rozhodnutí ÚP ČR - Krajské pobočky v Brně se městu Slavkov u Brna snižuje státní 
příspěvek na výkon pěstounské péče o částku 36.000 Kč za kalendářní rok 2019, o částku 
96.000 Kč za kalendářní rok 2020 a ukládá se povinnost vrátit část státního příspěvku ve 
výši 132.000 Kč. Na výdajové straně rozpočtu bude snížena položka odboru sociálních věcí 
SV - Pěstounská péče - osobní náklady ve stejné výši, tj. 132.000 Kč. 
  
Rozpočtové opatření č. 7 -  MND - průzkum území 
Na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kterým bylo stanoveno průzkumné 
území SVAHY ČESKÉHO MASÍVU, městu Slavkov u Brna uhradí společnost MND a.s.  v 
souladu s ustanovením zák. č. 62/1988 Sb. § 4b, poplatek za 17. rok využívání tohoto 
území v katastrálním území  Slavkov u Brna  ve výši  165.991 Kč. Na výdajové straně 
rozpočtu bude stejná částka zapojena do rozpočtu města navýšením položky rozpočtu OVV - 
Nespecifikované rezervy. 

I. Rada města schvaluje 

z pověření ZM ze dne 9.12.2019, číslem usnesení 158/10/ZM/2019 radu města Slavkov u 

Brna schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2020 formou rozpočtových opatření 

v předloženém znění, soubor rozpočtových opatření v předloženém znění: 
  



  
Č. 

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

4 

80 81   4116 14008 13013 MěÚ - Dotace MPSV ČR - Zprac. strateg. dok.(V 58) 2 271 300   

80 81 6171 5169 14008 12013 MěÚ  - Efektivní veř. spr. - služby (V 58)   43 800 

71 71 6409 5901     OVV - Navýšení pol. nespecifikované rezervy   2 227 500 

5 
40 

40 

41 

41 

3315 

3231 

5171 

5171 

537 

1407 

  

  

IR - Sníž. pol. nutné opravy budov a  staveb 

IR - Zař. nové pol. ZUŠ oprava střechy 

  

  

-500 000 

500 000 

6 
50 50   4116   13010 SV - Snížení státního příspěvku - výkon pěst. péče -132 000   

50 50 4339 5011   13010 SV - Snížení pol.  pěst. Péče - osobní nálady   -132 000 

7 
20 22   1356     ŽP - MND  průzkum území 166 000   

71 71 6409 5901     OVV - Nav. pol. nespecifikované rezervy   166 000 

  

  

  

  

Zveřejněno dne 6.4.2020 

 

 


