Předkladatel:
Poznámka:

Josef Kozel - starosta města
Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Materiál do 3. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,
konaného v pondělí 23. září 2019 v 17:00

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Heřmanův Městec č. 3/2019
Číslo materiálu: 15

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Rozpočet 2019 - ZM 03-2019
Krátká důvodová zpráva:
Jedná se o schválené dotace na straně příjmů, navýšení nedaňových příjmů o příjmy z reklam od sponzorů
Heřmanoměsteckých podzimních slavností a adekvátně některých na straně výdajů, dále některé úpravy a
přesuny v rozpočtu, navýšení fin.pros. na výkupy pozemků.
Na základě usnesení Rady - doporučeno pro zastupitelstvo je navrhováno splacení hypotečního úvěru u
KB (dům s peč. službou) - z přebytku let minulých.
Celková bilance RO je - 316 tis.Kč
Materiál byl projednán na zasedání Rady města č. 13, dne 9.9.2019, číslo usnesení R/2019/308
Rada města Heřmanův Městec doporučuje zastupitelům města předložený materiál ke schválení.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Ing. Miloslav Vítek - vedoucí odboru finančního

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 23.9.2019
Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Heřmanův Městec č. 3/2019

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 3/2019 dle položkového znění, které je přílohou tohoto usnesení

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

Město Heřmanův Městec
sídlo: náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
korespondenční adresa a adresa MěÚ:
Havlíčkova 801, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA 3/2019
Příjmy:

+2.195.700 Kč

Na straně příjmů se rozpočtové opatření týká hlavně kapitoly 1.4 PŘIJATÉ DOTACE, dále v kapitole
1.2 Nedaňové příjmy – příjmy z reklam od sponzorů Heřmanoměsteckých podzimních slavností
•

1.2 Příjmy z reklam

+95.000 Kč

•

1.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

+ 95.000 Kč

•
•
•
•
•
•

1.4 Pardubický kraj – dotace na Heřm. podzim. slav.
1.4 MPSV – Výkon sociální práce (dodatek)
1.4.Úřad práce – příspěvek na činnost VPP
1.4 MV – GŘ HZS ČR – na činnost SDH
1.4.MK – Program regenerace (Fara č.p. 26, Kostel Zvěst.Panny Marie)
1.4 Pardubický kraj – Domov pro seniory provoz.dotace – dod.č.1

•

1.4 PŘIJATÉ DOTACE – CELKEM

Výdaje:

+30.000 Kč
+161.700 Kč
+497.000 Kč
+150.000 Kč
+425.000 Kč
+837.000 Kč
+ 2.100.700 Kč

+2.512.000 Kč

Na straně výdajů je rozpočtové opatření navrhováno jako reakce na přidělené dotace (Úřad práce –
VPP, Heřmanoměstecké slavnosti) a příjmy z reklam od sponzorů, navýšení fin.pros. na výkup
pozemků a dále některé úpravy a přesuny v rozpočtu. Na základě usnesení Rady – doporučení pro
zastupitelstvo je navrhováno splacení hypotečního úvěru u KB (dům s peč. službou) – z přebytku let
minulých.
1)

2.1 Heřmanoměstecké slavnosti

+125.000 Kč

2)

2.1 Komunální služby TS – platy na VPP

+497.000 Kč

3)

2.1 Domov pro seniory – provozní dotace – převod DpS

+837.000 Kč

4)

2.1 Veřejné osvětlení v ul. Pokorného
2.1 Veřejné osvětlení (všeobecná údržba)
2.1 Chodníky (ul. Pokorného)

+300.000 Kč
+130.000 Kč
-430.000 Kč

5)

2.2 Rybník Ježkovka (věcné břemeno)

6)

2.2 Pozemky (výkup)

7)

2.2 Multifunkční nakladač (dovybavení)
2.1 Komunální služby a rozvoj (opravy)

8)

2.2 MŠ Jiráskova spojovací chodba (navýšení)

+31.000 Kč
+880.000 Kč
+90.000 Kč
-90.000 Kč
+142.000 Kč

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC ● WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ
Člen Svazu měst a obcí ČR, DSO Heřmanoměstecko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Město Heřmanův Městec
sídlo: náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
korespondenční adresa a adresa MěÚ:
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9)

2.1 Osadní výbor Konopáč – převod na srub písník
2.2 OV Konopáč – srub písník (dokončení)

-70.000 Kč
+70.000 Kč

2.3 Financování – konsolidace – transfery
KB hypoteční úvěr – zůstatek
Mimořádná splátka

-2.138.000 Kč
+2.138.000 Kč

Bilance (Příjmy – Výdaje)

-316.300 Kč

Po přijetí rozpočtového opatření bude celková bilance - Příjmy celkem
Výdaje celkem
Výsledek

120.803.089 Kč
139.856.594 Kč
- 19.053.505 Kč

Josef K o z e l
starosta města

Ing. Miloslav V í t e k
vedoucí Finančního odboru
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