
 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o provedení rozpočtového opatření 
 

 

 

 

 

 
Předběžné rozpočtové opatření č. 16 (usnesení zastupitelstva města č. Z176/5-2020 ze dne 9.12.2020) 

 

 

pro operace, které vzniknou od 09. 12. 2020 do 31. 12. 2020 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto 

rozpočtové změny: 

 

Na příjmové straně rozpočtu: 

 - narovnání rozpočtovaných příjmů na 100% skutečnosti roku 2020, příjmy budou srovnány proti 

položkám financování, 

- u příspěvkových organizací začlenění případných odvodů a přeposlání dotací (včetně případných 

vratek), 

 - přijetí případných darů a dotací, účelové určené dary a dotace budou zapojeny do výdajů, 

 - úprava konsolidačních položek v rámci paragrafu 6330, 

 

Na výdajové straně rozpočtu: 

 - v případě překročení provozních výdajů způsobených vyúčtováním energií (položka5151 - voda, 

5153 - plyn a 5154 - elektřina) je povoleno vyrovnat toto překročení jiným paragrafem (kapitolou 

rozpočtu), ve kterém došlo vyúčtováním energií k úspoře, případě převodem zůstatku mzdových 

prostředků stejného paragrafu (kapitoly rozpočtu) 

- v případě překročení investičních výdajů způsobených změnou či rozšířením smluvních podmínek, je 

povoleno vyrovnat toto překročení z provozních položek stejného paragrafu, 

- u příspěvkových organizací přeposlání dotací (včetně případných vratek) a vyrovnání provozních a 

investičních položek dle skutečnosti, případný odvod nevyužitích prostředků v rámci neinvestičního 

příspěvku zpět do rozpočtu zřizovatele 

- vzájemné převody mezi paragrafy Kulturních památek (paragrafy 3322 a 3326), 

- v případě překročení paragrafu 5512 Požární ochrana jeho srovnání vůči paragrafu 5311 Bezpečnost 

a veřejný pořádek 

- v případě překročení paragrafu 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů jeho srovnání vůči paragrafu 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň. 

- přeposlání případných průtokových dotací příspěvkovým organizacím města, 

- úprava paragrafů podléhajících vyúčtování (např. volby, veřejná sbírka, dotace) na 100% skutečnosti, 

úpravu je možno použit proti paragrafům 6310, 6330, 6399, 6402 (služby peněžních ústavů, pojištění, 



 

 

konsolidační položky, finanční operace, finanční vypořádání minulých let) - zapojení případných 

poskytnutých účelových darů a dotací, 

 - úpravy a převody v rámci paragrafů finančních operací - paragrafy 6310, 6330, 6399, 6402 (služby 

peněžních ústavů, pojištění, konsolidační položky, finanční operace, finanční vypořádání minulých 

let). 

 

 

Rozpočtové opatření bylo provedeno s datem 31.12.2020 a provedené změny jsou součástí ročních 

výkazů města 


