Přehled rozpočtových opatření 2019
(dle data schválení v RM, ZM)
Červenec 2019
RM 8.7. 2019
52/24/RM/2019 Rozpočtová opatření č. 71-76

Rada města-schvaluje
RO č. 71) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka na MěP ve výši 18 000 Kč
RO č. 72) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka na právní odbor ve výši 18 000 Kč
RO č. 73) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka na SÚaŽP ve výši 18 000 Kč
RO č. 74) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce ve výši 191 684 Kč
RO č. 75) Dotace z MPSV ČR pro Městskou policii ve výši 1 740 723 Kč
RO č. 76) Dotace z MZ ČR pro Lesy města Jirkov p.o. ve výši 427 210 Kč

Vlastní zpráva
RO č. 71) Dotace z Úřadu práce na administrativního pracovníka (MěP – za duben 2019)
18 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozp.
+ 18 000
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 6171, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru
+ 13 440
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení
+ 3 350
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění
+ 1 210
(Finanční prostředky obdržené z Úřadu práce, ve spolupráci s ESF a státním rozpočtem na projekt Iniciativa na podporu
zaměstnanosti mladých lidí, na pozici administrativní pracovník na MěP. Prostředky jsou určeny na pokrytí mzdy
zaměstnance na Městské policii Jirkov, v období od 1.5.2018 do 30.4.2019).
RO č. 72) Dotace z Úřadu práce na administrativního pracovníka (Právní odbor – za duben 2019)
18 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozp.
+ 18 000
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 6171, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru
+ 13 440
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení
+ 3 350
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění
+ 1 210
(Finanční prostředky obdržené z Úřadu práce, ve spolupráci s ESF a státním rozpočtem na projekt Iniciativa na podporu
zaměstnanosti mladých lidí, na pozici administrativní pracovník na PrO. Prostředky jsou určeny na pokrytí mzdy
zaměstnance MěÚ na právním odboru, v období od 1.5.2018 do 30.4.2019).
RO č. 73) Dotace z Úřadu práce na administrativního pracovníka (SÚaŽP – za duben 2019)
18 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozp.
+ 18 000
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 6171, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru
+ 13 440
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení
+ 3 350
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění
+ 1 210
(Finanční prostředky obdržené z Úřadu práce, ve spolupráci s ESF a státním rozpočtem na projekt Iniciativa na podporu
zaměstnanosti mladých lidí, na pozici administrativní pracovník na SÚaŽP. Prostředky jsou určeny na pokrytí mzdy
zaměstnance MěÚ na SÚaŽP, v období od 1.7.2018 do 30.4.2019).
RO č. 74) Dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce za měsíc duben 2019
191 684
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ
- 191 684
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu
+ 191 684
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru
+ 141 321
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení
+ 35 250
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění
+ 12 699
pol. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci
+ 2 414
- snižují se výdaje FO, § 3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru
- 141 321
pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení
- 35 250
pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav. pojištění
- 12 699
pol. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci
- 2 414
(Finanční prostředky obdržené od Úřadu práce na částečné pokrytí mzdových nákladů pracovníků MěÚ na veřejně
prospěšné práce od 1.3. 2019 do 31.5. 2019. Dotace je již ve schváleném rozpočtu, pouze se zaúčtuje).

RO č. 75) Dotace z MPSV pro Městskou policii
1 740 723
- zvyšují se příjmy MěP, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu
+ 1 740 723
- zvyšují se výdaje MěP, ÚZ, org. 0777, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru
+ 892 205
- zvyšují se výdaje MěP, ÚZ, org. 0777, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení
+ 242 300
- zvyšují se výdaje MěP, ÚZ, org. 0777, pol. 5032 – Povinné pojistné na zdravotní pojištění
+ 87 908
- zvyšují se výdaje MěP, ÚZ, org. 0777, pol. 5137 – DHDM
+ 231 135
- zvyšují se výdaje MěP, ÚZ, org. 0777, pol. 5134 – Prádlo, oděv, obuv
+ 171 000
- zvyšují se výdaje MěP, ÚZ, org. 0777, pol. 5139 – Ostatní materiál
+ 6 175
- zvyšují se výdaje MěP, ÚZ, org. 0777, pol. 5169 – Ostatní služby
+ 110 000
(Finanční prostředky obdržené na letošní rok z MPSV ČR na realizaci projektu „Asistenti prevence kriminality“.
Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu ČR ve výši 10%, z ESF ve výši 85%. Podíl obce činí 5%. Jedná se o
dlouholetý projekt. Zahájení realizace projektu je od 1.7. 2019. Nastoupilo 6 asistentů. Ukončení realizace
projektu je nejpozději do 30.6 2022).
RO č. 76) Dotace z MZ ČR pro Lesy města Jirkov, p.o.
427 210
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu
+ 427 210
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, pol. 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným p.o.
+ 427 210
(Finanční prostředky obdržené z rozpočtu krajského úřadu Ústeckého kraje na hospodaření v lesích a na vybrané
myslivecké činnosti. Finanční příspěvek je poskytnut účelově a to na opatření k obnově lesů poškozených imisemi
a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů).

