MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019

Bod programu:

13

Předkládá:

Jiří Kudláček

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. Dotace pro Domov seniorů Hranice dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách
a)
pol. 4122 orj. 06 org. 70 00000 00 0380 UZ 13305 + 23.099.000 Kč
b) odd.§ 4357 pol. 5336 orj. 06 org. 20 00000 00 0380 UZ 13305 + 23.099.000 Kč
ad a) příjem dotace od Olomouckého kraje pro Domov seniorů Hranice
ad b) transfer Domovu seniorů Hranice
B. Daň z příjmů právnických osob za město
a)
pol. 1122 orj. 18 org. 70 00000 000000
b) odd.§ 6399 pol. 5901 orj. 16 org. 70 00000 000000
ad a) daň z příjmů právnických osob za město - příjmy
ad b) daň z příjmů právnických osob za město - výdaje
C. Dotace Asistenti prevence kriminality
a)
pol. 4116 ÚZ 14032
b) odd.§ 5311 pol. 5011 ÚZ 14032
c) odd.§ 5311 pol. 5031 ÚZ 14032
d) odd.§ 5311 pol. 5032 ÚZ 14032
e) odd.§ 5311 pol. 5021 ÚZ 14032
f) odd.§ 5311 pol. 5167 ÚZ 14032
ad a) příjem dotace
ad b) výdaje na platy asistentů
ad c) výdaje na sociální pojištění
ad d) výdaje na zdravotní pojištění

orj 13
orj 13
orj 13
orj 13
orj 13
orj 13

+ 5.251.410 Kč
+ 5.251.410 Kč

org 70 00000 000054
org 40 00000 000054
org 40 00000 000054
org 40 00000 000054
org 40 00000 000054
org 40 00000 000054

+ 907.000 Kč
+ 644.776 Kč
+ 161.194 Kč
+ 58.030 Kč
+ 32.400 Kč
+ 10.800 Kč

ad e) výdaje na dohodu o provedení práce - mentor
ad f) výdaje na supervizi
D. Propustek pod silnicí I/47
a) odd.§ 2212 pol. 6121
orj 8
b) odd.§ 6399 pol. 6901
orj 16
ad a) výdaje na propustek
ad b) snížení investiční rezervy

org 10 17023 000000
org 70 00000 000000
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+ 1.600.000 Kč
- 1.600 000 Kč

Důvodová zpráva:
Rozpočtová opatření jsou zastupitelstvu města předkládána bez projednání v Radě města
vzhledem k tomu, že jsme rozhodnutí o dotacích obdrželi po termínu předkládání materiálů.
A. Dotace pro Domov seniorů Hranice dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách
Na základě smlouvy uzavřené mezi Olomouckým krajem a Domovem seniorů Hranice byla
Domovu seniorů přiznána účelová dotace ve výši 23.099.000 Kč na zajištění sociálních
služeb na území Olomouckého kraje v roce 2019. Účelová dotace je poskytována příjemci
dle platné legislativy prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, to ve dvou splátkách, které jsou
Olomouckým krajem zaslány na účet města Hranic. Následně jsou tyto částky formou
transferu poukázány na účet Domova seniorů Hranice.
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 Asistenti prevence kriminality
Na účet města byla připsána účelová neinvestiční dotace Ministerstva vnitra na realizaci
projektu v rámci Programu prevence kriminality. Předkládaným rozpočtovým opatřením
zahrnujeme dotaci do rozpočtu města a rozčleňujeme výdaje kryté dotací na jednotlivé
mzdové náklady asistentů prevence kriminality dle podmínek stanovených rozhodnutím o
poskytnutí dotace.
D. Propustek pod silnicí I/47
Odbor rozvoje města zajišťuje realizaci investiční akce: „Propustek pod silnicí I/47“. Jedná
se o odvedení povrchových vod (lokalita k. ú. Velká za tratí ČD a lokalita v Hranické ulici v
k.ú. Drahotuše) pod silnicí I/47 do Mlýnského potoka. Předmětem zakázky je obnovení
původního propojení vodního díla HOZ (hlavní odvodňovací zařízení) a „HMZ (hlavní
meliorační zařízení) Drahotuše“ prostřednictvím propustku pod silnicí S I/47 s obnovením
melioračního potoka.
Předpokládané náklady k vlastní realizaci stavby jsou dle položkového rozpočtu projektanta
ve výši 5.719.292 Kč s DPH. Ve schváleném rozpočtu města pro rok 2019 jsou vyčleněny
finanční prostředky ve výši 3.851.642 Kč. Dne 17. 4. 2019 byly vyhodnoceny nabídky
uchazečů a pro uzavření smlouvy o dílo a zdárnou realizaci investiční akce je nutno schválit
rozpočtové opatření ve výši 1.600.000 Kč.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Finanční výbor

24. 4. 2019

Přílohy:
Bez příloh
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Výsledek
stanovisko bude sděleno na
jednání ZM

