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 1. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,
konaného v pondělí 16. března 2020 v 17:00

Rozpočtové opatření ZM/2020/01
Číslo materiálu: 16

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Rozpočet 2020 - ZM 01-2020 návrh po radě upr.
Krátká důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření se týká dořešení sporu s firmou Kmoch, na základě soudního smíru účastníků,
některé úpravy a přesuny v rámci rozpočtu bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu a akce Přístavba
hasičské zbrojnice HM, která bude z větší části hrazena z dotace (zatím není rozhodnutí, tedy není možné
dát do rozpočtu do příjmů). Dále nákup osobního automobilu pro potřeby sociálního odboru (u
současného končí operativní leasing). V příjmech je zahrnuta dotace Pardubického kraje na pečovatelskou
službu ve výši 511 tis.Kč. Celková bilance RO je - 6.306 tis.Kč.
Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č. 4, dne 4.3.2020, číslo usnesení
R/20/073. 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 16.3.2020
Rozpočtové opatření ZM/2020/01

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření ZM č. 4/2019 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 1/2020
Příjmy:

848.000 Kč

Na straně příjmů se rozpočtové opatření týká kapitoly 1.2 Nedaňové příjmy (příjem ze smluvní pokuty
Kmoch – dle soudního smíru účastníků) a kapitoly 1.4 Přijaté dotace na pečovatelskou službu
•
•

1.2 Příjem ze smluvních pokut (Kmoch)
1.2 Nedaňové příjmy

337.000 Kč
337.000 Kč

•
•

1.4 Pardubický kraj – pečovatelská služba
1.4 Přijaté dotace

511.000 Kč
511.000 Kč

Výdaje:

7.154.000 Kč

Ve výdajové části je hlavním bodem Přístavba hasičské zbrojnice HM, která by měla být řešena
z velké části dotací (zatím není Rozhodnutí o poskytnutí dotace), dále jsou řešeny některé přesuny
mezi běžnými a kapitálovými výdaji a nákup osobního automobilu (u současného končí leasingové
období). Dále doplatek faktury fy. Kmoch (dle soudního smíru účastníků).
1)
2)

2.2 Přestavba nový MěÚ (doplatek fa Kmoch)

674.000 Kč

2.2 Přístavba hasičské zbrojnice HM

6.210.000 Kč

Zažádáno o dotaci

3)

2.1 Údržba studní
2.2 Studna – psí útulek

-110.000 Kč
130.000 Kč

4)

2.1 Vánoční výzdoba města
2.2 Vánoční výzdoba města

-98.540 Kč
98.540 Kč

5)

2.2 Nákup OA

250.000 Kč

Bilance (Příjmy – Výdaje)

-6.306.000 Kč

Po přijetí rozpočtového opatření bude celková bilance - Příjmy celkem
Výdaje celkem
Výsledek
Investiční úvěr KB
Zdroje min.let

Josef Kozel
starosta města

116.554.575 Kč
186.890.724 Kč
- 70.336.149 Kč
50.000.000 Kč
20.336.149 Kč

Ing. Miloslav V í t e k
vedoucí Finančního odboru

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

