MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 4. 2018

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor finanční

Zpracoval:

Ing. Petra Birnbaumová

Název bodu:

Rozpočtová opatření

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
A. Zapojení zůstatku depozitního účtu
a)
pol. 8115
b) odd.§ 6399 pol. 5901 orj 16 org 70 00000 00 0000
ad a) financování - zapojení zůstatku depozitního účtu
ad b) navýšení rezervy
B. Daň z příjmu právnických osob za město
a)
pol. 1122 orj 18 org 70 00000 00000
b) odd.§ 6399 pol. 5365 orj 16 org 70 00000 00000
ad a) daň z příjmů právnických osob za město - příjmy
ad b) daň z příjmů právnických osob za město - výdaje

- 1.172.053 Kč
+ 1.172.053 Kč

+ 5.515.320 Kč
+ 5.515.320 Kč

C. Dotace koncepční rozvoj města Hranice - SmartCity
a)
pol. 4116 ÚZ 104 5 13013 orj 15 org 70 00000 00 053
b)
pol. 4116 ÚZ 104 1 13013 orj 15 org 70 00000 00 053
c) odd.§ 6399 pol. 3129
orj 10 org 70 00000 00 053
ad a) příjem dotace - podíl EU
ad b) příjem dotace - podíl SR
ad c) snížení ostatních příjmů

+ 515.492,06 Kč
+ 60.646,12 Kč
- 576.138,18 Kč

Důvodová zpráva:
A. Zapojení zůstatku depozitního účtu
Po zúčtování závazků a pohledávek vyplývajících z mezd za prosinec 2017 zbyly na
depozitním účtu finanční prostředky ve výši 1.172.053 Kč. Jedná se o úsporu výdajů na
sociální pojištění, zdravotní pojištění a odměny z dohod o pracovní činnosti. Tyto finanční
prostředky zapojujeme do rezervy města.
B. Daň z příjmů právnických osob za město
Město Hranice je povinno jako každý daňový subjekt podat finančnímu úřadu přiznání k dani
z příjmů právnických osob. Vypočtená daň je však výlučným příjmem města. To znamená,
že město daň nehradí státu, ale zůstává v rozpočtu města na straně příjmů jako daňový
výnos a na straně výdajů jako uhrazená daň. Předloženým rozpočtovým opatřením tuto
skutečnost promítáme do rozpočtu města.
C. dotace koncepční rozvoj města Hranice - SmartCity
Na účet města byla připsána účelová neinvestiční dotace ve výši 576.138,18 Kč. Jedná se o
první část dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního
programu Zaměstnanost na financování projektu „Koncepční rozvoj města Hranice SmartCity“. Evropský podíl dotace činí 515.492,06 Kč, národní podíl je ve výši 60.646,12 Kč.
Tato akce byla předfinancována, proto o částku přijaté dotace snižujeme ostatní příjmy.
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