MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 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. Dotace na podporu terénní práce
a)
pol. 4116 orj 6 org 70 0000 000048
b) odd.§ 6171 pol. 5011 orj 6 org 91 0000 000048
c) odd.§ 6171 pol. 5011 orj 6 org 91 0000 000048
d) odd.§ 6171 pol. 5031 orj 6 org 91 0000 000048
e) odd.§ 6171 pol. 5032 orj 6 org 91 0000 000048
f) odd.§ 6171 pol. 5011 orj 6 org 91 0000 000000
g) odd.§ 6171 pol. 5031 orj 6 org 91 0000 000000
h) odd.§ 6171 pol. 5032 orj 6 org 91 0000 000000
i) odd.§ 6399
pol. 2328 orj 15 org 70 0000 000000
ad a) příjem dotace
ad b ) výdaje na platy - dotace
ad c) výdaje na platy - podíl města
ad d) výdaje na sociální pojištění - podíl města
ad e) výdaje na zdravotní pojištění - podíl města
ad f) snížení výdajů na platy úřad
ad g) snížení výdajů na sociální pojištění – úřad
ad h) snížení výdajů na zdravotní pojištění – úřad
ad i) snížení předfinancovaných ostatních příjmů
B. Dotace na sociálně právní ochranu dětí
a)
pol. 4116 orj 6 org 70 0000 000048
b) odd.§ 6399 pol. 2328 orj 15 org 70 0000 000000
ad a) příjem dotace
ad b) snížení předfinancovaných ostatních příjmů

ÚZ 004428 + 230 000 Kč
ÚZ 004428 + 230.000 Kč
+ 70.720 Kč
+ 75.180 Kč
+ 27.065 Kč
- 300.720 Kč
- 75.180 Kč
- 27.065 Kč
- 230.000 Kč

ÚZ 13011 + 1.886.500 Kč
- 1.886.500 Kč

C. Dotace na Výstavbu a rekonstrukci chodníků a zastávek tř. Gen. Svobody
a)
pol. 4222 orj 8 org 70 18026 000000
+ 2.200.000 Kč
b) odd.§ 6399 pol. 3129 orj 8 org 70 18026 000000
- 2.200.000 Kč
ad a) příjem dotace
ad b) snížení předfinancovaných ostatních příjmů
D. Plat na zřízené funkční úřednické místo - vymáhání pohledávek z radarů
a) odd.§ 6171 pol. 5011 orj 15 org 91 00000 000000 + 150.000 Kč
b) odd.§ 6171 pol. 5031 orj 15 org 91 00000 000000
+ 37.500 Kč
c) odd.§ 6171 pol. 5032 orj 15 org 91 00000 000000
+ 13.500 Kč
d) odd.§ 6399 pol. 5901 orj 16 org 70 00000 000000
- 201.000 Kč
ad a) výdaje na platy
ad b) výdaje na sociální pojištění
ad c) výdaje na zdravotní pojištění
ad d) snížení rezervy
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Důvodová zpráva:
A. Dotace na podporu terénní práce
Dotace na Podporu terénní práce
Rozhodnutím Úřadu vlády ČR byla městu poskytnuta dotace ve výši 230.000 Kč na program
podpora terénní práce pro rok 2018. Dotace je určena na mzdu terénního pracovníka. Podíl
města ve výši 42,92% kryje kromě části mzdy také odvody na sociální a zdravotní pojištění.
Účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018.
Dotace byla ve schváleném rozpočtu předfinancována v rámci ostatních příjmů. Tyto
rozpočtovým opatřením proto snižujeme a dále přidělujeme číslo org pro oddělení účtování
podílu města na dotaci
B. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí
Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla městu Hranice přiznána 1.
splátka dotace pro rok 2018 na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 1.886.500 Kč. O další
splátce (přibližně ve stejné výši) bude ministerstvem rozhodnuto po konečné modelaci
prostředků schvalované poradním sborem MPSV pro sociálně-právní ochranu dětí.
Dotace byla ve schváleném rozpočtu na rok 2018 předfinancována. Rozpočtovým opatřením
zahrnujeme příjem dotace do rozpočtu města a snižujeme ostatní příjmy.
C. Dotace na Výstavbu a rekonstrukci chodníků a zastávek tř. Gen. Svobody
Na základě smlouvy o poskytnutí dotace byla Olomouckým krajem městu Hranice
přiznánaúčelová investiční dotace dotace ve výši 2.200.000 Kč na výstavbu a rekonstrukci
chodníků a zastávek tř. Gen. Svobody.
Dotace byla ve schváleném rozpočtu na rok 2018 předfinancována. Rozpočtovým opatřením
zahrnujeme příjem dotace do rozpočtu města a snižujeme ostatní příjmy.
D. Plat na zřízené funkční úřednické místo - vymáhání pohledávek z radarů
Rada města svým usnesením č. 2312/2018 ze dne 15.05.2018 zřídila 1 funkční úřednické
místo na Odboru finančním zajišťující vymáhání pohledávek z radarů. Z tohot důvodu
předkládáme rozpočtové opatření, které řeší plat pro toto míst od 1.7.2018.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Rada města

5. 6. 2018

doporučuje schválit

Finanční výbor

18. 6. 2018

stanovisko bude sděleno na
jednání ZM

Přílohy:
Bez příloh
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Výsledek

