Schválená rozpočtová opatření na 32. schůzi Rady města Kopřivnice konané dne 28.01.2020:

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020 (číslo usnesení 883):
Odbor: OŠKS

tis.Kč

P ř í j m y (zdroje)
název ukazatele
rozpočtu

V ý d a j e (platby,rezervy)
rozp.skladba
OdPa(pol)

schválený rozp. upravený
(UR- minulý stav ) rozpočet

rozdíl
( +,- )

název ukazatele
rozpočtu

rozp.skladba schválený rozp. upravený
(OdPa/třída) (UR-minulý stav ) rozpočet

rozdíl
(+,-)

Odbor školství, kultury a sportu
Správa sportovišť Kopřivnice p.o.
příspěvek na provoz
Individuální dotace pro FC Vlčovice, z.s. na údržbu
hřiště pro minikopanou

3412/5331
3419/5

22 450,0

22 374,0

-76,0

0,0

76,0

76,0

Odbor správních činností
Oddělení přestupků
Pokuty, náklady řízení …

6171,2299/2

52,0

199,4

52,0

199,4

Kulturní dům Kopřivnice p.o.
investiční příspěvek
3392/5331
0,0
147,4
147,4
147,4 (účelově určeno na nákup zvukového digitálního mixpultu a nutného příslušenství s časovou použitelností od
1.1. do 31.12.2020, účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2020)
147,4

22 450,0

22 597,4

147,4

Rozpočtové opatření k zajištění rozpočtového krytí individuální dotace pro FC Vlčovice , z.s. (po schválení dotační smlouvy zastupitelstvem města) je rozpočtově kryto rozpočtovým přesunem finančních prostředků v rámci
rozpočtu výdajů OŠKS. Poskytnutí účelového investičního příspěvku KDK p.o. by mělo být kryto příjmy od KDK p.o. z převodu nájemného od dlouhodobých nájemců v kulturním domě za 4Q/2019, které však byly již
inkasovány na účet města 10.12.2019 a následně přešly rozpočtovým zůstatkem do roku 2020. Vzhledem k tomu, že rozpočtový zůstatek byl do rozpočtu 2020 již zapracován a rozdělen na základě schváleného
rozpočtového opatření č.1/2020 na 30.schůzi RM dne 14.1.2020, je nyní rozpočtové opatření kryto již inkasovanými - dosud nerozpočtovanými příjmy z činnosti na úseku oddělení přestupků.

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020 (číslo usnesení 894):
Odbor: OMM

tis. Kč

P ř í j m y (zdroje)
název ukazatele
rozpočtu
Odbor majetku města

V ý d a j e (platby,rezervy)
rozp.skladba
OdPa(pol)

schválený rozp. upravený
(UR- minulý stav ) rozpočet

rozdíl
( +,- )

název ukazatele
rozpočtu
Odbor majetku města
ZŠ Alšova - rekonstrukce školní kuchyně - PD,
zhodnocení technického stavu a posouzení rozsahu
oprav ve školních kuchyních ZŠ a MŠ

rozp.skladba schválený rozp. upravený
(OdPa/třída) (UR-minulý stav ) rozpočet

3113, 3111/5

rozdíl
(+,-)

300,0

454,0

154,0

Normativ oprav (havarijní stavy …)

3639/5

5 000,0

4 846,0

-154,0

Vratka dotace z Programu EFEKT 2014 (MPO)

3639/5

0,0

158,2

158,2

Realizace dílčích energetických opatření na
budovách města

3639/5

1 926,0

1 767,8

-158,2

7 226,0

7 226,0

0,0

ZŠ Alšova - rekonstrukce školní kuchyně - PD, zhodnocení technického stavu a posouzení rozsahu oprav ve školních kuchyních ZŠ a MŠ
Návrh na navýšení rozpočtového krytí tohoto ukazatele dle výsledku výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace. K navýšení oproti předpokládaným nákladům dochází zejména z důvodu rozšíření
požadovaného rozsahu díla o zpracování odborných posouzení a studií řešení oprav kuchyňských provozů v dalších školních a předškolních zařízeních.
Rozpočtové opatření k navýšení ukazatelů rozpočtu výdajů OMM je rozpočtově kryto vnitřním přesunem v rámci rozpočtu OMM bez změny celkového objemu rozpočtu výdajů města.

Zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách města Kopřivnice v sekci FINANCE dne: 5.2.2020

