Přehled rozpočtových opatření 2019
(dle data schválení v RM, ZM)
Listopad 2019
RM 25.11. 2019
14/37/RM/2019/ Rozpočtová opatření č. 121 – 126, 130-131,135
Rada města-schvaluje
RO č. 121) Dotace pro ZŠ Jirkov, Studentská 1427 „Výzkum, vývoj, vzdělání“ ve výši 1 870 470 Kč
RO č. 122) Dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 172 155 Kč
RO č. 123) Dotace z Úřadu práce na koordinátora veřejné služby ve výši 16 000 Kč
RO č. 124) Dotace z MZ „Opatření k obnově lesů poškozených imisemi“ pro LMJ ve výši 897 475 Kč
RO č. 125) Dotace z prog.„Podpora soc. služeb v Ústeckém kraji 2019“ pro MěÚSS ve výši 2 023 300 Kč
RO č. 126) Finanční dar na „Kluziště v Jirkově“ ve výši 997 040 Kč
RO č. 130) Přesun finanční částky z nespecifikované rezervy FO na OVSaR ve výši 310 000 Kč
RO č. 131) Přesun finanční částky z nespecifikované rezervy FO na OVSaR ve výši 210 752,75 Kč
RO č. 135) Přesun finanční částky z nespecifikované rezervy FO na OMMaÚI ve výši 339 129 Kč
Vlastní zpráva
RO č. 121) Dotace pro ZŠ Jirkov, Studentská 1427 „Výzkum, vývoj, vzdělání“
1 870 470
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu
+ 1 870 470
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 3113, pol. 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org. + 1 870 470
(Jedná se o dotaci, kterou poskytuje MŠMT z operačního programu „Výzkum, vývoj, vzdělání“, která je určena pro
Základní školu Jirkov, Studentská 1425).
RO č. 122) Dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce za měsíc září 2019
172 155
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ
- 172 155
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu
+ 172 155
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 3639, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru
+ 121 193
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení
+ 30 056
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění
+ 10 907
- snižují se výdaje FO, § 3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru
- 121 193
pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení
- 30 056
pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav. pojištění
- 10 907
(Finanční prostředky obdržené od Úřadu práce na částečné pokrytí mzdových nákladů pracovníků MěÚ na veřejně
prospěšné práce od 1.4. 2019 do 30.11. 2019. Dotace je již ve schváleném rozpočtu, pouze se zaúčtuje).

RO č. 123) Dotace z Úřadu práce na koordinátora veřejné služby za měsíc září 2019
16 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu
+ 16 000
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 3639, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru
+ 11 940
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení
+ 2 985
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění
+ 1 075
(Finanční prostředky obdržené od Úřadu práce na pokrytí mzdových nákladů na koordinátora veřejné služby
v období od 1.6. 2019 do 31.12. 2019).

RO č. 124) Dotace z MZ „Opatření k obnově lesů poškozených imisemi“ pro LMJ
897 475
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu
+ 897 475
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, pol. 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 897 475
(Finanční příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství. Jedná se o opatření
k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů).
RO č. 125) Dotace v rámci programu „Podpora soc. služeb v Ústeckém kraji 2019“ pro MěÚSS
2 023 300
- zvyšují se příjmy OSVaŠ, ÚZ, pol. 4122 - Neinvest. přijaté transfery z od krajů
+ 2 023 300
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, ÚZ, § 4357, pol. 5336 – Neinvest. transfery zřízeným přísp. org.
+ 2 023 300
(Dotace v rámci mimořádného termínu v programu „Podpora soc. služeb v Ústeckém kraji 2019“.)
RO č. 126) Finanční dar na „Kluziště v Jirkově“
- zvyšují se příjmy OVSaR, org.1196, § 3429, pol. 3121 – Přijaté dary na pořízení dlouh. majetku
- zvyšují se výdaje OVSaR, org.1196, § 3429, pol. 6122 – Neinvest. transfery zřízeným přísp. org.
(Finanční dar v rámci programu „NET4GAS Blíž regionům“ na projekt „Kluziště v Jirkově“)

997 040
+ 997 040
+ 997 040

RO č. 130) Přesun finanční částky z nespecifikované rezervy FO na OVSaR
310 000
- snižují se výdaje FO, §6171, pol. 5901 – Nespecifikované rezervy
-310 000
- zvyšují se výdaje OVSaR, org.0800, §6171, pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
52 000
- zvyšují se výdaje OVSaR, org.0800, §6171, pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený
45 000
- zvyšují se výdaje OVSaR, org.0800, §6171, pol. 5168 – Zpracování dat a služby související
41 000
s informačními a kom. technologiemi
- zvyšují se výdaje OVSaR, org.0800, §6171, pol. 5171 – Opravy a udržování
62 000
- zvyšují se výdaje OVSaR, org.0800, §6171, pol. 6127 – Kulturní předměty
110 000
(Převod finanční částky z nespecifikované rezervy FO na orj. 3100. Jedná se o pořízení kuchyňské linky, tiskárny,
repra, nábytku, infotabulek se jmény a nákup obrazů. Dále je zde zahrnuta oprava koberce, malby, kování, dveře a
školení.)
RO č. 131) Přesun finanční částky z nespecifikované rezervy FO na OVSaR –participat. rozp.
- snižují se výdaje FO, §6171, pol. 5901 – Nespecifikované rezervy
- zvyšují se výdaje OVSaR, org.0800, §3639, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby
- zvyšují se výdaje OVSaR, org.0800, §3639, pol. 6122 – Stroje, přístroje, zařízení
- zvyšují se výdaje OVSaR, org.0800, §3639, pol. 5123 – Podlimitní technické zhodnocení
(Jedná se o koupi dvou kusů defibrilátorů a související výdaje s jejich instalací.)

210 752,75
-210 752,75
5 502
199 498,75
5 752

RO č. 135) Přesun fin. částky z nespecif. rezervy FO na akci „Veř. místo pro grilování“ - partic.roz. 339 129
- snižují se výdaje FO, §6171, pol. 5901 – Nespecifikované rezervy
-339 129
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org.1205, §3429, pol.6121 – Budovy, haly a stavby
339 129
(Navýšení rozpočtu OMMaÚI na akci: „Veřejné místo pro grilování v Olejomlýnském parku v k.ú. Jirkov“. Bude
hrazeno z nespecifikované rezervy na FO v rámci participativního rozpočtu).

