Rozpočtové opatření č. IV/2019
Důvodová zpráva:
Základní umělecká škola obdržela prostřednictvím účtu města od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy dotaci ve výši 801.530 Kč na realizaci projektu využívajícího
zjednodušené
vykazování
nákladů
(šablony
II),
registrační
číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011911, v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání. O tuto částku se zvyšuje příjmový rozpočet i výdajový rozpočet.
Město obdrželo od Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru České republiky, dotaci ve výši 150.000 Kč na úhradu výdajů jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO
II. O tuto částku se zvyšuje příjmový rozpočet i výdajový rozpočet.
Dům dětí a mládeže obdržel prostřednictvím účtu města od Moravskoslezského kraje dotaci
ve výši 80.000 Kč na realizaci projektu „Spolu 2019“ v rámci dotačního programu na podporu
udravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019. O tuto částku se zvyšuje příjmový
rozpočet i výdajový rozpočet.
Rada města vybírá na dodavatele na veřejnou zakázku „Nakládání s bioodpady, textilním a
oděvním odpadem ve městě Vratimově“. Předpokládaný rozsah veřejné zakázky činí
1.540.540 Kč včetně DPH. Vzhledem k omezení Rady města k provádění rozpočtových
opatření co do jejich výše se provádí rozpočtové opatření co do výše 500.000 Kč. 85% této
částky bude následně městu proplaceno v rámci dotace od OPŽP. Z důvodu časového
nesouladu mezi výdajem a příjmem od OPŽP bude faktura uhrazena z prostředků rozpočtové
rezervy, kam bude posléze přijaté pojistné plnění vráceno.
Zastupitelstvo města rozhodlo svým usnesením č.4/18 ze dne 05.06.2019 o zvýšení příspěvku
na provoz o částku ve výši 462.704,99 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Masarykovo
nám. 192, Vratimov. Částka je pokryta z rozpočtové rezervy.
Dochází k převodu příjmů ve výši 32.500 Kč za pronájem prodejních míst na vratimovské
pouti z ORJ 16 ORG 17 Kulturní středisko odpa 3392 pol. 2132 na ORJ 16 ORG 112
Vratimovská pouť odpa 3399 pol. 2132. Vzhledem ke schválení rozpočtu města na odpa jde
nezbytné provést rozpočtové opatření. Rozpočtová změna je bez vlivu na výši rozpočtu.
Příjmy:
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 801.530 Kč
– převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 15 Základní umělecká škola
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 150.000 Kč
– převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov
Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení rozpočtu o 80.000 Kč – převod do
výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 55 Dům dětí a mládeže
ORJ č. 16 org. 17 Kulturní středisko – snížení rozpočtu o 32.500 Kč – převod do příjmového
rozpočtu ORJ č. 16 org. 112 Vratimovská pouť

ORJ č. 16 org. 112 Vratimovská pouť – zvýšení rozpočtu o 32.500 Kč – převod z příjmového
rozpočtu ORJ č. 16 org. 17 Kulturní středisko
Příjmový rozpočet se zvyšuje o 1.031.530 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 258.321.873,92
Kč.
Výdaje:
ORJ č. 8 org. 15 Základní umělecká škola – zvýšení rozpočtu o 801.530 Kč – převod
z příjmového rozpočtu
ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov – zvýšení rozpočtu o 150.000 Kč – převod z příjmového
rozpočtu
ORJ č. 8 org. 55 Dům dětí a mládeže – zvýšení rozpočtu o 80.000 Kč – převod z příjmového
rozpočtu
ORJ č. 7 org. 77 Mobiliář mimo Vratimovské služby – zvýšení rozpočtu o 500.000 Kč –
převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva ‐ provoz
ORJ č. 15 org. 73 Rezerva ‐ provoz – snížení rozpočtu o 500.000 Kč – převod do výdajového
rozpočtu ORJ č. 7 org. 77 Mobiliář mimo Vratimovské služby
ORJ č. 8 org. 10 Základní škola Masarykovo náměstí – zvýšení rozpočtu o 462.704,99 Kč –
převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva ‐ provoz
ORJ č. 15 org. 73 Rezerva ‐ provoz – snížení rozpočtu o 462.704,99 Kč – převod do
výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 10 Základní škola Masarykovo náměstí
Výdajový rozpočet se zvyšuje o 1.031.530 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 258.321.873,92
Kč.
Ve Vratimově dne 19.07.2019
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