Přehled rozpočtových opatření 2020
(dle data schválení v RM, ZM)
Říjen 2020
RM 5.10. 2020
22/24/RM/2020/ Rozpočtová opatření č. 108 – 109, 114 - 115
RO č. 108) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 07/2020 ve výši 120 000 Kč
RO č. 109) Dotace z MZ ČR pro Lesy města Jirkova, p. o. ve výši 2 400 Kč
RO č. 114) Vratky finančních prostředků na KÚ Ústeckého kraje ve výši 647 450,53 Kč
RO č. 115) Dotace od KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov ve výši 1 293 856,41 Kč
RM 19.10. 2020
9/25/RM/2020/ Rozpočtová opatření č. 116 - 119
RO č. 116) Dotace od KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS ve výši 400 000 Kč
RO č. 117) Dotace z ÚP na VPP 08/2020 ve výši 120 000 Kč
RO č. 118) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Studentská ve výši 78 671,25 Kč
RO č. 119) Dotace z MPSV na projekt "Asistenti prevence kriminality" ve výši 902 028,38 Kč
Vlastní zpráva
RO č. 108) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 07/2020
120 000
- zvyšují se příjmy OKÚ, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 120 000,- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 89 680,- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení
+ 22 245,- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj.
+ 8 075,(Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určená na výkon veřejně prospěšných prací).
RO č. 109) Dotace z MZ ČR pro Lesy města Jirkova, p. o.
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0090, §1032, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným p.o.
(Jedná se o dotaci určenou na hospodaření v lesích a na vybranou mysliveckou činnost).

2 400
+ 2 400,+ 2 400,-

RO č. 114) Vratky finančních prostředků na KÚ Ústeckého kraje
647 450,53
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, org. 0104, §3113, pol. 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů
+ 627 194,53
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, org. 0104, §3113, pol. 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů
+ 20 256,- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0104, §6402, pol. 5364 – Vratky trans. poskytnutých z veř. rozp.
+ 627 194,53
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0104, §6402, pol. 5364 – Vratky trans. poskytnutých z veř. rozp.
+ 20 256
(Jedná se o vratky finančních prostředků Městského Gymnázia Jirkov na Krajský úřad Ústeckého kraje).
RO č. 115) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov
1 293 856,41
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 1 293 856,41
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0821, §4357, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným p.o.
+ 1 293 856,41
(Jedná se o dotaci z KÚ Ústeckého kraje, která je určená na „Realizaci rozšíření odborného poradenství
zaměřeného na dluhy pro osoby žijící ve vyloučených lokalitách města Jirkova ke zvýšení jejich uplatnitelnosti ve
společnosti a na trhu práce“).
RO č. 116) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS – vícenáklady na Covid_19
400 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
+ 400 000,- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0821, §4357, pol. 5336 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
+ 400 000,(Jedná se o dotaci z KÚ Ústeckého kraje, která je určená na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a
kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid_19).

RO č. 117) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 08/2020
120 000
- zvyšují se příjmy OKÚ, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 120 000,- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 89 680,- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení
+ 22 245,- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj.
+ 8 075,(Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určená na výkon veřejně prospěšných prací).
RO č. 118) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Studentská
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4122 – Investiční přijaté transfery od krajů
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0090, §1032, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným p.o.
(Jedná se o dotaci z Operačního programu potravinové a materiální pomoci).

78 671,25
+ 78 671,25
+ 78 671,25

RO č. 119) Dotace z MPSV na realizaci projektu „Asistenti prevence kriminality v Jirkově“
902 028,38
- zvyšují se příjmy OKÚ, pol. 4116 – Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu
+ 684 000,- zvyšují se příjmy MěP, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu
+ 218 028,38
- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0777, §5311, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
+ 511 211,- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0777, §5311, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení
+ 126 780,- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0777, §5311, pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění
+ 46 009,- zvyšují se výdaje MěP, org. 0777, §5311, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb
+ 218 028,38
(Dotace z MPSV na projekt „Asistenti prevence kriminality“ na rok 2020. Jedná se o víceletý projekt, první část
dotace město obdrželo v roce 2019).

