Přehled rozpočtových opatření 2020
(dle data schválení v RM, ZM)
Leden 2020
RM 20.1. 2020
38/2/RM/2020 Rozpočtová opatření č. 149 – 151, 153
Rada města-schvaluje
RO č. 149) Dotace z ÚP na koordinátora veřejné služby za měsíc listopad 2019 ve výši 16 000 Kč
RO č. 150) Dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce za měsíc listopad 2019 ve výši 179 158 Kč
RO č. 151) Rekonstrukce plynové kotelny- ZŠ Nerudova 1151 ve výši 937 516,71 Kč
RO č. 153) Dotace z MZ pro LMJ na hospodaření v lesích ve výši 34 895 Kč
Vlastní zpráva
RO č. 149) Dotace z Úřadu práce na koordinátora veřejné služby za měsíc listopad 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. 150) Dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce za měsíc listopad 2019
+ 179 158,- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu
+ 179 158,- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 3639, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru
+ 126 160,pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení
+ 31 298,pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění
+ 11 356,pol. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci
+ 10 344,(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).
RO č. 151) Rekonstrukce plynové kotelny- ZŠ Nerudova 1151
+ 937 516,71,- zvyšuje se pol. 4216 - Ostatní invest. přijaté transfery za státního rozpočtu
+ 937 516,71,- zvyšuje se pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bú kromě změn stavů účtu
+ 937 516,71,státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA
(Jedná se o dotaci z Ministerstva životního prostředí – Operační program životní prostředí 2014-2020. Částka bude
použita na rekonstrukci plynové kotelny v objektu 3.ZŠ Nerudova 1151, Jirkov).
RO č. 153) Dotace z MZ pro LMJ na hospodaření v lesích
+ 34 895,- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvest. Přijaté transfery za státního rozpočtu
+ 34 895,- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0090, §1032, pol. 5336 – Neinvest. transfery zřízeným přís.org.
+ 34 895,(Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství. Částka bude použita na asanaci
jehličnatého dříví insekticidním postřikem).

