Přehled rozpočtových opatření 2019
(dle data schválení v RM, ZM)
Srpen 2019
RM 19.8. 2019
40/26/RM/2019 Rozpočtová opatření č. 79 – 85, 88 a 89
RO č. 79) Dotace z MV ČR pro MěP na projekt "Jirkov - v kolektivu bez agrese a šikany" ve výši 113
000 Kč
RO č. 80) Dotace z MV ČR pro MěP na projekt "Zapoj se a sportuj" ve výši 39 000 Kč
RO č. 81) Dotace z KÚ Ústeckého kraje na výdaje jednotek SDH Jirkov ve výši 330 000 Kč
RO č. 82) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce ve výši 196 645 Kč
RO č. 83) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka na MěP ve výši 18 000 Kč
RO č. 84) Dotace z ÚP na koordinátora veřejné služby ve výši 16 000 Kč
RO č. 85) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce ve výši 196 314 Kč
RO č. 88) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS na podporu sociálních služeb ve výši 15 092 000 Kč
RO č. 89) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka na MěP ve výši 18 000 Kč
Vlastní zpráva
RO č. 79) Dotace z Ministerstva vnitra na projekt „V kolektivu bez agrese a šikany“
113 000
- zvyšují se příjmy MěP, ÚZ, pol. 4116 – Ost.neinvest.přijaté transfery ze stát.rozp.
+ 113 000
- zvyšují se výdaje MěP, ÚZ, § 5311, pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje
+ 13 000
pol. 5139 – Ostatní materiál
+ 3 000
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb
+ 78 000
pol. 5194 – Věcné dary
+ 19 000
(Dotace je určena na neinvestiční výdaje obcí spojené s realizací projektů Programu prevence kriminality.)
RO č. 80) Dotace z Ministerstva vnitra na projekt „Zapoj se a sportuj“
39 000
- zvyšují se příjmy MěP, ÚZ, pol. 4116 – Ost.neinvest.přijaté transfery ze stát.rozp.
+ 39 000
- zvyšují se výdaje MěP, ÚZ, § 5311, pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje
+ 11 000
pol. 5137 – DHDM
+ 3 000
pol. 5139 – Ostatní materiál
+ 2 000
pol. 5164 – Nájemné
+ 20 000
pol. 5194 – Věcné dary
+ 3 000
(Dotace je určena na neinvestiční výdaje obcí spojené s realizací projektů Programu prevence kriminality.)
RO č. 81) Dotace z KÚ na výdaje jednotek SDH
330 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostat. neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
+ 180 000
- zvyšují se příjmy OVSVV, ÚZ, pol. 4116 – Ostat. neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
+ 150 000
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
+ 134 328
§ 6171, pol. 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení
+ 33 582
§ 6171, pol. 5032 – Povinné pojistné na zdravotní pojištění
+ 12 090
- zvyšují se výdaje OVSVV, ÚZ, § 5512, pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje
+ 150 000
(Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje určená na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2019.)
RO č. 82) Dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce za měsíc květen 2019
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 3639, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění
pol. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci
- snižují se výdaje FO, § 3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru
pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení
pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav. pojištění
pol. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci

196 645
- 196 645
+ 196 645
+ 145 978
+ 36 494
+ 13 138
+ 1 035
- 145 978
- 36 494
- 13 138
- 1 035

(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. 83) Dotace z Úřadu práce na administrativního pracovníka (MěP – za květen 2019)
18 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozp.
+ 18 000
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 6171, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru
+ 13 440
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení
+ 3 350
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění
+ 1 210
(Finanční prostředky obdržené z Úřadu práce, ve spolupráci s ESF a státním rozpočtem na projekt Iniciativa na podporu
zaměstnanosti mladých lidí, na pozici administrativní pracovník na MěP. Prostředky jsou určeny na pokrytí mzdy
zaměstnance na Městské policii Jirkov, v období od 1.7.2018 do 30.6.2019).
RO č. 84) Dotace z Úřadu práce na koordinátora veřejné služby za měsíc červen 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. 85) Dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce za měsíc červen 2019
196 314
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ
- 196 314
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu
+ 196 314
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 3639, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru
+ 146 505
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení
+ 36 625
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění
+ 13 184
- snižují se výdaje FO, § 3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru
- 146 505
pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení
- 36 625
pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav. pojištění
- 13 184
(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. 88) Dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov na podporu sociálních služeb
15 092 000
- zvyšují se příjmy OSVaŠ, ÚZ, pol. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
+ 15 092 000
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, ÚZ, pol. 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. org.
+ 15 092 000
(Jedná se o část neinvestiční dotace obdržené z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 na podporu sociálních
služeb. V rozpočtu na letošní rok bylo rozpočtováno 23 000 000 Kč. Dotace pro MěÚSS je v celkové výši
38 092 000 Kč. Zbytek dotace ve výši 15 092 000 je potřeba zařadit do rozpočtu města).
RO č. 89) Dotace z Úřadu práce na administrativního pracovníka (MěP – za červen 2019)
18 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozp.
+ 18 000
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 6171, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru
+ 13 440
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení
+ 3 350
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění
+ 1 210
(Finanční prostředky obdržené z Úřadu práce, ve spolupráci s ESF a státním rozpočtem na projekt Iniciativa na podporu
zaměstnanosti mladých lidí, na pozici administrativní pracovník na MěP. Prostředky jsou určeny na pokrytí mzdy
zaměstnance na Městské policii Jirkov, v období od 1.7.2018 do 30.6.2019).

