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 12. září 2022 v 17:00

Rozpočtové opatření ZM/2022/03
Číslo materiálu: 12

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Rozpočet 2022 - ZM 03-2022 návrh po radě
Krátká důvodová zpráva:
Na straně příjmů se rozpočtové opatření týká kapitoly 1.2 Nedaňové příjmy (dividendy od VaK
Chrudim).
Na straně výdajů se RO týká platů pracovníků VPP (veřejnoprospěšných prací), na které poskytuje Úřad
práce dotaci (už zahrnuta v příjmech v rozpočtu), pamětní deska k výročí politického procesu, dále
z důvodu nevysoutěžení veřejné zakázky Rekonstrukce přechodu u ČS se akce vyjímá z rozpočtu a nově
se zařazuje nákup konvektomatu v MŠ Jiráskova.
Celková bilance RO je + 1 825 tis.Kč
Materiál byl projednán na jednání Rady města Heřmanův Městec dne 31.08.2022, usnesením č.
R/2022/286. Rada města doporučuje zastupitelům předložený materiál ke schválení.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Ing. Miloslav Vítek - vedoucí odboru finančního

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 12.9.2022
Rozpočtové opatření ZM/2022/03

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření ZM/2022/03 dle položkového znění, které je přílohou tohoto usnesení

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

Město Heřmanův Městec
Havlíčkova 801, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA 3/2022
Příjmy:

317.090 Kč

Na straně příjmů se rozpočtové opatření týká kapitoly 1.2 Nedaňové příjmy (dividendy od VaK
Chrudim)
•
•

1.2 Dividendy (VaK CR)
1.2 Nedaňové příjmy

317.090 Kč
317.090 Kč

Výdaje:

- 1.508.200 Kč

Na straně výdajů se RO týká platů pracovníků VPP (veřejnoprospěšných prací), na které poskytuje
Úřad práce dotaci (už zahrnuta v příjmech v rozpočtu), pamětní deska k výročí politického procesu,
dále z důvodu nevysoutěžení veřejné zakázky Rekonstrukce přechodu u ČS se akce vyjímá z rozpočtu
a nově se zařazuje nákup konvektomatu v MŠ Jiráskova.
1)

2.1 Platy VPP

200.000 Kč

2)

2.2 Pamětní deska v sokolovně

3)

2.2 Rekonstrukce přechodu u ČS

-2.200.000 Kč

4)

2.2 MŠ Jiráskova – konvektomat

407.000 Kč

84.800 Kč

Bilance (Příjmy – Výdaje)

+1.825.290 Kč

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

Josef Kozel
starosta města

197.238.864 Kč
234.398.058 Kč
- 37.159.194 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

