Přehled rozpočtových opatření 2020
(dle data schválení v RM, ZM)
Prosinec 2020
RM 14.12. 2020
15/31/RM/2020/ Rozpočtová opatření č. 142 – 143, 145 – 149, 151
RO č. 142) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 119 790 Kč
RO č. 143) Přesun mezi ZU na OKÚ ve výši 61 040 Kč
RO č. 145) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 119 790 Kč
RO č. 146) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 10/2020 ve výši 120 000 Kč
RO č. 147) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka za 10/2020 ve výši 13 000 Kč
RO č. 148) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov ve výši 1 816 016 Kč
RO č. 149) Dotace z MŠMT pro MŠ Jirkov ve výši 1 114 016 Kč
RO č. 151) Přesun mezi ZU na OKÚ ve výši 18 360 Kč
16/31/RM/2020/ Rozpočtové opatření č. 153
RO č. 153) Vratka dotace od LMJ ve výši 1 511 937 Kč
RM 16.12. 2020
12/32/RM/2020/ Rozpočtové opatření č. 154
RO č. 154) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 53 000 Kč
ZM 16.12. 2020
21/17/ZM/2020/ Rozpočtová opatření č. 144, 150, 152-153
RO č. 144) Přesun mezi ZU na OKÚ ve výši 400 000 Kč
RO č. 150) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 94 500 Kč
RO č. 152) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 22 600 Kč
RO č. 153) Vratka dotace od LMJ do rozpočtu města Jirkov ve výši 1 511 937 Kč
Vlastní zpráva
RO č. 142) Přesun mezi závaznými ukazateli na OVSaR
119 790
- snižují se výdaje OVSaR, org. 0762, §3639, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb
- 105 700,- snižují se výdaje OVSaR, org. 0800, §6171, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb
- 14 090,- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1208, §3113, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby
+ 119 790,(Zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu na akci „Vzduchotechnika ZŠ Studentská,
Jirkov“).
RO č. 143) Přesun mezi závaznými ukazateli na OKÚ
61 040
- snižují se výdaje OKÚ, org. 0839, §2141, pol. 5154 – Elektrická energie
- 61 040,- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0815, §5512, pol. 5154 – Elektrická energie
+ 51 240,- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0815, §5512, pol. 5153 – Plyn
+ 9 800,(Od března se za nové informační centrum platí energie z rozpočtu hasičů. Je potřeba peníze za energie hasičům
vrátit, proto budou zpětně vráceny na rozpočet hasičům z ušetřených peněz za propagaci).
RO č. 144) Přesun mezi závaznými ukazateli na OKÚ
- snižují se výdaje OKÚ, org. 0806, §3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0855, §5311, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
(Jedná se o navýšení platu Městské policie Jirkov).

400 000
- 400 000,+ 400 000,-

RO č. 145) Přesun mezi závaznými ukazateli na OVSaR
- snižují se výdaje OVSaR, org. 0800, §6171, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

119 790
- 119 790,-

- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1207, §3113, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 119 790,(Zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu na akci „Vzduchotechnika ZŠ Budovatelů,
Jirkov“).
RO č. 146) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 10/2020
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 za říjen 2020).
RO č. 147) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka 10/2020
- zvyšují se příjmy OKÚ, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ org. 0771, §6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ org. 0771, §6171, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ org. 0771, §6171, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj.
(Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určená na administrativního pracovníka za říjen 2020).

13 000
+ 13 000,+ 9 716,+ 2 410,+ 874,-

RO č. 148) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov na kompenzaci vícenákladů s Covid_19
1 816 081
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu
+ 1 816 081,- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0821, §4357, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným p.o.
+ 1 816 081,(Jedná se o dotaci z KÚ Ústeckého kraje na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu
pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid_19).
RO č. 149) Dotace z MŠMT pro MŠ Jirkov – „Výzkum, vývoj a vzdělávání“
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0300, §3111, pol. 5331 – Neinv. transfery zřízeným p.o.
(Jedná se o dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání).

1 114 016
+ 1 114 016,+ 1 114 016,-

RO č. 150) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI
94 500
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0666, §3639, pol. 5171 – Opravy a udržování
- 94 500,- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0654, §4357, pol. 5171 – Opravy a udržování
+ 94 500,(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu havárie potrubí v topném kanále
MěÚSS Jirkov).
RO č. 151) Přesun mezi závaznými ukazateli na OKÚ
- snižují se výdaje OKÚ, org. 0818, §6171, pol. 5175 – Pohoštění
- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0818, §5213, pol. 5329 – Ostatní neinv. transf. veřejným rozpočtům
- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0818, §3525, pol. 5221 – Neinv. transf. funfacím, ústavům
- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0818, §3599, pol. 5222 – Neinv. transf. spolkům
(Jedná se o poskytnutí daru).

18 360
- 18 360,+ 5 000,+ 10 000,+ 3 360,-

RO č. 152) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI
22 600
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby
- 22 600,- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1170, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby
+ 22 600,(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu úhrady úpravy části silničních
svodidel).
RO č. 153) Vratka dotace od LMJ do rozpočtu města Jirkov
1 511 937
- snižují se příjmy FO, org. 0090, §1032, pol. 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů
+ 1 511 937,- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA
- 1 511 937,(Jedná se o vrácení finančních prostředků určených k předfinancování dotace z Programu rozvoje venkova ze
SZIF na projekt „Přeměna porostů náhradních dřevin LMJ 2018 - 2019).
RO č. 154) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI
53 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0690, §3639, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby
- 53 000,- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0503, §3421, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby
+ 53 000,(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu úhrady zpracování projektové
dokumentace – výstavba opěrných zdí LDT Radíkov – havarijní stav).

