Přehled rozpočtových opatření 2020
(dle data schválení v RM, ZM)
Duben 2020
RM 22.4. 2020
23/11/RM/2020 Rozpočtová opatření č. 39 - 44
Rada města-schvaluje
RO č. 39) Dotace z MŽP na "Rekonstrukci směšovací stanice v objektu MěÚSS Jirkov, U Dubu č.p. 1562"
ve výši 1 061 770,50 Kč
RO č. 40) Dotace z MŽP na "Rekonstrukci tlakově závislých směšovacích stanic vč. MaR v objektu 4. ZŠ
Jirkov, Krušnohorská č.p. 1675" ve výši 1 040 746,59 Kč
RO č. 42) Přesun mezi závaznými ukazateli na FO ve výši 35 000 Kč
RO č. 43) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru SVaŠ ve výši 48 540 Kč
RO č. 44) Dotace z KÚ Ústeckého kraje z Operačního programu Zaměstnanost pro MěÚSS ve výši 1 692
126,09 Kč
Vlastní zpráva
RO č. 39) Dotace u MŽP na „Rekonstrukci směšovací stanice v objektu MěÚSS Jirkov,
U Dubu č. p. 1562“
1 061 770,50
- snižuje se pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bú kromě změn stavů účtu
- 1 061 770,50,státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA
- zvyšuje se pol. 4216 - Ostatní invest. přijaté transfery za státního rozpočtu
+ 1 061 770,50,(Jedná se o dotaci z Ministerstva životního prostředí – Operační program životní prostředí 2014-2020. Částka byla
použita na rekonstrukci směšovací stanice v objektu MěÚSS Jirkov, U Dubu č. p. 1562, Jirkov).
RO č. 40) Dotace z MŽP na „Rekonstrukci tlakově závislých směšovacích stanic vč. MaR
v objektu 4.ZŠ Jirkov, Krušnohorská č. p. 1675 - ZŠ Nerudova 1151“
1 040 746,59
- snižuje se pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bú kromě změn stavů účtu
- 1 040 746,59,státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA
- zvyšuje se pol. 4216 - Ostatní invest. přijaté transfery za státního rozpočtu
+ 1 040 746,59,(Jedná se o dotaci z Ministerstva životního prostředí – Operační program životní prostředí 2014-2020. Částka byla
použita na rekonstrukci tlakově závislých směšovacích stanic vč. MaR v objektu 4.ZŠ Jirkov,
Krušnohorská č. p. 1675, Jirkov).
RO č. 42) Přesun mezi závaznými ukazateli na FO
- snižují se výdaje FO, org. 0948, §6399, pol. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
- zvyšují se výdaje FO, §6171, pol. 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené
(Jedná se o čtvrtletní platbu portfolia).

35 000
- 35 000,+ 35 000,-

RO č. 43) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru SVaŠ
- snižují se výdaje SVaŠ, org. 0686, §3429, pol. 5153 – Plyn
- zvyšují se výdaje SVaŠ, org. 0823, §3900, pol. 5339 – Neinv. transf. cizím příspěvkovým org
(Jedná se o proplacení faktury za 1.čtvrtletí 2020 za dopravu seniorů a zdravotně postižených osob).

48 540
- 48 540,+ 48 540,-

RO č. 44) Dotace z KÚ Ústeckého kraje z Operačního programu Zaměstnanost pro MěÚS
1 692 126,09
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu + 1 692 126,09,- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0821, § 4357, pol. 5336 - Platy zaměstnanců v prac. poměru + 1 692 126,09,(Finanční prostředky obdržené od Krajského úřadu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Realizace rozšíření
odborného sociálního poradenství zaměřeného na dluhy pro osoby žijící ve vyloučených lokalitách města Jirkova
ke zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce“ – 2.část).

