schválená rozpočtová opatření za období červenec
změny ve schváleném rozpočtu města Napajedla na rok 2022 vlivem schválených rozpočtových opatření
R změny rozpočtu jednotlivě
změny
příjmy
výdaje financování věcný popis změny
O dle tříd u příjmů a financování
rozpisu
částka
částka
částka
č. dle oddílů u výdajů
§/položka/ORJ
v Kč
v Kč
v Kč
15 schváleno radou města dne 18. července 2022
oddíl 43 - Sociální služby
oddíl 64 - Ostatní činnost

4324/5339/4221
6409/5901/2404

28 schváleno radou města dne 18. července 2022
třída 2 - Nedaňové příjmy
oddíl 64 - Ostatní činnost
třída 4 - Transfery
oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost
oddíl 64 - Ostatní činnost
třída 8 - Financování

´2/3113/2229/212
6402/5366/2434
´4/4122
3421/5336/2414
6409/5909/
´8/8115

30 000
-30 000

64 300
64 300
15 500
15 500
155 400

Dětské centrum Zlín, p.o., dotace
snížení rezervy na sociální služby

přijatá vratka dotace od 2. ZŠ p.o.
odvod přijaté vratky do státního rozpočtu
přijatá dotace z rozpočtu Zlínského kraje, ÚZ 33166
neivest. transfer pro DDM Matýsek, p.o. , ÚZ 33166
zůstatek na účtu u Sberbank v likvidaci
155 400 použití volných finančních prostředků z minulých let

29 schváleno starostkou, místostarostou města v červenci 2022
třída 8 - Financování

´8/8118

třída 8 - Financování

´8/8115

třída 8 - Financování

´8/8117

třída 8 - Financování

´8/8115

30 schváleno radou města dne 18. července 2022
třída 4 - Transfery
třída 2 - Nedaňové příjmy
třída 2 - Nedaňové příjmy
oddíl 55 - Požární ochrana
oddíl 55 - Požární ochrana
oddíl 55 - Požární ochrana
oddíl 55 - Požární ochrana
oddíl 64 - Ostatní činnost
třída 4 - Transfery
oddíl 55 - Požární ochrana

´4/4222
´2/5512/3121/234
´2/5512/3121/234
5512/6123/3204
5512/6123/3204
5512/6123/3204
5512/6122/3210
6409/6901/2402
´4/4122
5512/5132/3203

příjem na termínovaný vklad u ČSOB TV č. 12, u
UniCredit TV č. 30, 31
55 000 000 výdej z běžného účtu
výdej z termínovaného vkladu u ČSOB TV č. 12, u
55 000 000
UniCredit č. 30, 31
-55 000 000 příjem na běžný účet
-55 000 000

299 400
200 000
5 000
-299 400
299 400
-19 000
34 000
489 400
33 600
33 600
stránka 1

investiční dotace ze Zlínského kraje, ÚZ 20
dar od Nadace Agrofert
dar od společnosti Plynosystém s.r.o.
čtyřkolka pro hasiče
čtyřkolka pro hasiče, z dotace Zlínského kraje, ÚZ 20
čtyřkolka pro hasiče, z darů a podíl města
investice hasiči
kapitálová rezerva - navýšení
neinvestiční dotace ze Zlínského kraje, ÚZ 20
ochranné pomůcky, z dotace Zlínského kraje, ÚZ 20

schválená rozpočtová opatření za období červenec
změny ve schváleném rozpočtu města Napajedla na rok 2022 vlivem schválených rozpočtových opatření
R změny rozpočtu jednotlivě
změny
příjmy
výdaje financování věcný popis změny
O dle tříd u příjmů a financování
rozpisu
částka
částka
částka
č. dle oddílů u výdajů
§/položka/ORJ
v Kč
v Kč
v Kč
oddíl 55 - Požární ochrana
oddíl 55 - Požární ochrana

5512/5132/3200
5512/5132/3203

-33 800
33 800

ochranné pomůcky
ochranné pomůcky, podíl města

31 schváleno radou města dne 18. července 2022
oddíl 34 - Sport a zájmová činnost
oddíl 64 - Ostatní činnost

3418/5213/4135
6409/5901/2401

20 000
-20 000

SUPP STORE, s.r.o. běžecké závody, dotace
běžná rezerva - snížení

32 schváleno radou města dne 18. července 2022
oddíl 31 - Vzdělávání
oddíl 31 - Vzdělávání
oddíl 31 - Vzdělávání
oddíl 31 - Vzdělávání

3113/5171/5212
3113/5171/2703
3113/5171/5211
3113/5171/2702

-730 000
500 000
-150 000
380 000

kontrolní součet

617 800

zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního
vyvěšeno: 29. července 2022

stránka 2

773 200

úpravy sborovny na 2. ZŠ, snížení
opravy a údržba v areálu 2. ZŠ, navýšení
výměna el. rozvaděče na 1. ZŠ, snížení
opravy a údržba v areálu 1. ZŠ, navýšení

155 400

