MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019

Bod programu:

8

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
následující rozpočtová opatření
A. Úprava komínu pod čapím hnízdem
a) odd.§ 3699
pol. 6121 orj. 10 org 10 18058 00 0000
+800 000 Kč
b) odd.§ 2212
pol. 6121 orj. 08 org 11 19018 00 0000
- 800 000 Kč
ad a) navýšení výdajů na úpravu komínu pod čapím hnízdem
ad b) snížení výdajů na Křižovatky Slávie, U Orla, Přísady, U Akademie
B. Příspěvek na výkon státní správy
a)
pol. 4112 orj 15 org 70 00000 000000
b) odd.§ 6399 pol. 5901 orj 16 org 70 00000 000000
ad a) navýšení příspěvku na výkon státní správy
ad b) rezerva
C. 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
D. Dotace na výkon sociální práce
a)
pol. 4116 ÚZ 13015
b) odd.§ 6171 pol. 5011 ÚZ 13015
c) odd.§ 6171 pol. 5031 ÚZ 13015
d) odd.§ 6171 pol. 5032 ÚZ 13015

orj 6
orj 6
orj 6
orj 6

+ 2.631.200 Kč
+ 2.631.200 Kč

ÚZ 13011 + 2.351.250 Kč
- 2.351.250 Kč

org 70 00000 000000
org 91 00000 000000
org 91 00000 000000
org 91 00000 000000

+ 332.598 Kč
+ 248.207 Kč
+ 62.052 Kč
+ 22.339 Kč

ad a) příjem dotace
ad b) výdaje na platy z dotace
ad c) výdaje na sociální pojištění z dotace
ad d) výdaje na zdravotní pojištění z dotace
E. Výdaje na platy pracovníka pro veřejné zakázky
a) odd.§ 6171 pol. 5011 orj 15 org 91 00000 000000
b) odd.§ 6171 pol. 5031 orj 15 org 91 00000 000000
c) odd.§ 6171 pol. 5032 orj 15 org 91 00000 000000
d) odd.§ 6399 pol. 5901 orj 16 org 70 00000 000000
ad a) výdaje na platy
ad b) výdaje na sociální pojištění
ad c) výdaje na zdravotní pojištění
ad d) rezerva
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+ 210.000 Kč
+ 52.500 Kč
+ 18.900 Kč
- 281.400 Kč

Důvodová zpráva:
A. Úprava komínu pod čapím hnízdem
Město Hranice, Odbor rozvoje města má v rozpočtu města pro rok 2019 vyčleněnu částku ve
výši 800 000,- Kč na měření provozu čtyř křižovatek (U Slávie, U Orla, ČSA a Přísady).
Z důvodu, že jsme obdrželi dotaci v rámci projektu Smart Commutng na analytickou část
Plánu udržitelné městské mobility (mimo jiné právě na tyto průzkumy a měření křižovatek)
bude měření těchto křižovatek probíhat a bude financováno na podzim 2019 v rámci Plánu
udržitelné městské mobility.
Došlo tak k úspoře finančních prostředků města, které budou využity na demolici stávajícího
komína čapího hnízda u bývalého Bonweru, který je v havarijním stavu, a na výstavbu
nového stožáru pro stávající čapí hnízdo.
B. Příspěvek na výkon státní správy
Schválený rozpočet města na rok 2019 zahrnuje příspěvek na výkon státní správy v částce
27.000.000 Kč. Přesnou výši příspěvku určuje zákon o státním rozpočtu. Dle přípisu
Krajského úřadu Olomouckého kraje, jehož prostřednictvím je příspěvek na výkon státní
správy poskytován, výše příspěvku na výkon státní správy pro město Hranice na rok 2019
činí 29.631.200 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením zapojujeme částku 2.631.200 Kč do
rozpočtu města.
C. 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 2.351.250 Kč. O další
splátce 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.
D. Dotace na výkon sociální práce
Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla městu Hranice přiznána účelová
neinvestiční dotace pro rok 2019 na výkon sociální práce pro rok 2019 ve výši 332.598 Kč.
Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí mzdových výdajů na činnosti vykonávané obcí s
rozšířenou působností v této agendě. Rozpočtovým opatřením zahrnujeme dotaci s
účelovým znakem do rozpočtu města na příjmové i výdajové straně.
E. Výdaje na platy pracovníka pro veřejné zakázky
Rada města rozhodla o zřízení nového funkčního místa od 1.7.2019 – pracovník pro veřejné
zakázky. Proto předkládáme rozpočtové opatření, kterým navyšujeme finanční prostředky na
platy a odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Rada města

11. 6. 2019

doporučuje schválit

Finanční výbor

17. 6. 2019

stanovisko bude sděleno na
jednání ZM

Přílohy:
Bez příloh
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Výsledek

